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Վերլուծությունը կատարված է  

ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի կողմից. 

Հրայր Մարուխեան Հիմնադրամը աջակցում է վերլուծության տարածմանը

Շապիկի լուսանկարները՝ ՖՈՏՈԼՈՒՐ գործակալություն

Ձևավորումն ու էջադրումը՝ Գրիգոր Հակոբյան
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Սի րե լի հայ րե նա կից ներ,

Կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը երկ րի քա ղա քա կան, տնտե սա կան և սո-

ցիա լա կան անվ տան գու թյան տե սանկ ու նից կարևո րա գույն գոր ծոն նե րից է, 

ո րի արդ յու նա վետ և ա ռողջ կեն սա գոր ծու նեու թյամբ մե ծա պես պայ մա նա-

վոր ված են երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան, բյու ջե տա յին կա յու նու թյու նը, քա ղա-

քա ցի նե րի ընդ հա նուր բա րե կե ցու թյու նը, հա սա րա կու թյան ու նա կու թյու նը հոգ 

տա նել իր ան դամն ե րի մա սին մինչև խո րը ծե րու թյուն։

Այդ հա մա կար գի բա րե փոխ ման և ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նե լու հար ցը 

ցան կա ցած երկ րի կարևո րա գույն մար տահ րա վեր նե րից է։ Ն ման բա րե փոխ-

ման գոր ծըն թա ցը ա մե նաեր կար ռազ մա վա րա կան ծրագ րա յին քա ղա քա կա-

նու թյունն է, ո րը կա րող է պե տու թյու նը ըն դու նել մի քա նի տաս նամ յակ նե րի 

հաշ վար կով։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը նույն պես 

կա րիք է զգում բա րե փոխ ման։ Հաշ վի առ նե լով հար ցի կարևո րու թյու նը և հան-

րա յին մեծ ու շադ րու թյու նը Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թյան տնտե սա-

կան հե տա զո տու թյուն նե րի գրա սեն յա կը սի րով Ձեզ է ներ կա յաց նում իր հեր-

թա կան հե տա զո տու թյու նը՝ նվիր ված Հա յաս տա նի կու տա կա յին կեն սա թո շա-

կա յին հա մա կար գի խնդիր նե րին և լուծ ման այ լընտ րան քա յին ու ղի նե րին։

Խն դի րը ա ռա վել կարևոր վում է այն հան գա ման քով, որ Հայ Յե ղա փո խա-

կան Դաշ նակ ցու թյու նը ներ կա յումս կի րառ վող հա մա կար գի ա ռա ջին և սկզ-

բուն քա յին ընդ դի մա խոսն է։ Դեռ 2000-ա կան թվա կան նե րի սկզբից Դաշ նակ-

ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ինչ պես երկ րի գոր ծա դիր և օ րենս դիր մար մին-

նե րում, այն պես էլ մաս նա գի տա կան շրջա նակ նե րում մշտա պես հայտ նել են 

ի րենց տե սա կե տը սույն բա րե փո խումն ե րի վե րա բեր յալ։

ՀՅԴ սկզբուն քա յին դիր քո րոշ ման մա սին նախ և ա ռաջ լա վա տեղ ակ են 

մեր ընդ դի մա խոս նե րը՝ սույն հա մա կար գի նա խա ձեռ նող ներն ու ի րա կա նաց-

նող նե րը։
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Այդ պատ ճա ռով այ սօր կարևո րում ենք նաև հա մա պա տաս խան տե ղե կատ-

վու թյան տրա մադ րու մը մեր հան րու թյա նը՝ վեր ջի նիս զերծ պա հե լով ա պա տե-

ղե կատ վու թյու նից և ոչ հա վաս տի տե ղե կու թյուն նե րից։ ՀՅԴ որևէ գոր ծիչ եր բեք 

չի հայ տա րա րել սույն հա մա կար գին կու սակ ցու թյան ա ջակ ցու թյան մա սին։ 

Ա վե լին՝ սույն հա մա կար գի Դաշ նակ ցու թյան քննա դա տու թյու նը ու նի խոր ար-

մատ ներ, հիմն ված է մաս նա գի տա կան լուրջ վեր լու ծու թյան և սկզ բուն քա յին 

դիր քո րոշ ման վրա։

Հույս ու նենք, որ սույն հրա տա րա կու թյու նը նոր ա ռիթ կտա Կա ռա վա րու թյա-

նը, Ազ գա յին ժո ղո վին, քա ղա քա կան ու ժե րին և լայն հան րու թյա նը՝ վե րա նա յել 

և բա րե փո խել ներ կա յումս ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու թյու նը։
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ՄԱՍ 1. 
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

 X ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ` 
ՄԻՆՉԵՎ 2007 ԹՎԱԿԱՆԸ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի բա րե-

փո խումն ե րի շուրջ քննար կումն ե րը սկսվել են դեռ 2000-ա կան նե րի սկզբին։

2002 թվա կա նի նո յեմ բե րի 19-ին ըն դուն ված « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սել էր, որ կու տա կա յին պար տա-

դիր կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի վճա րումն ե րը սկսում են գոր ծել աշ խա-

տա վար ձի ա ճին զու գըն թաց հետև յալ պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում՝

i. պար տա դիր կեն սա թո շա կա յին սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան բյու ջեն 

հաշ վեկշռ ված է.

ii. պե տա կան բյու ջեի պա կա սուր դը չի գե րա զան ցում հան րա պե տու թյան 

հա մա խառն ներ քին արդ յուն քի մեկ տո կո սը.

iii. հան րա պե տու թյու նում վեր ջին եր կու տա րում գրանց վել է տնտե սա կան 

աճ, մաս նա վո րա պես, հա մա խառն ներ քին արդ յուն քը նա խորդ տար վա 

հա մե մա տու թյամբ ա ճել է առն վազն եր կու տո կո սով.

iv. ան հա տա կան (անձ նա վոր ված) հաշ վառ ման հա մա կար գը լիար ժեք գոր-

ծում է:

2005 թվա կա նի ապ րի լի 28-ին ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ 666-Ն ո րոշ մամբ 

հաս տատ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կեն սա թո շա կա յին ա պա-

հո վու թյան հա մա կար գի բա րե փո խումն ե րի հա յե ցա կար գա յին մո տե ցումն ե րը։
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Կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ ված փաս տա թուղ թը սահ մա նում է, որ 

«վե րա փո խումն ե րը չպետք է բե րեն հա ջորդ սերն դի հար կա յին բե ռի և պե-

տա կան պարտ քի ան կա յու նու թյան։ Սա են թադ րում է, որ հար կա յին դրույք նե-

րի որևէ բարձ րա ցում ան թույ լատ րե լի է, այդ թվում՝ վե րա փոխ ման ներ քո թո-

ղարկ ված պարտ քի հե տա գա սպա սարկ ման հետ կապ ված»։

Հա յե ցա կար գա յին մո տե ցումն ե րը ի րա վա ցիո րեն նշում են աշ խա տա վար ձի 

չա փի ոչ ո րո շիչ լի նե լը հե տա գա թո շա կի նշա նակ ման հար ցում, ինչ պես նաև 

խնդիր հա մա րում ստվե րա յին զբաղ վա ծու թյու նը և շա հագրգռ վա ծու թյան բա-

ցա կա յու թյու նը ցույց տա լու ի րա կան ե կա մուտ նե րը, ակն կա կա լե լով նոր հա-

մա կար գի ներդր մամբ խթա նել թա փան ցիկ աշ խա տան քը։

Կա ռա վա րու թյու նը ար ձա նագ րել էր, որ թեև մեկ թո շա կա ռո ւին բա ժին է 

հաս նում 2,3 զբաղ ված, դա ի րա կա նու թյա նը չի հա մա պա տաս խա նում, քա նի 

որ մի շարք կա տե գո րիա նե րը հա նե լով (զին վո րա կան ներ, ու սա նող ներ, հո ղե-

րի սե փա կա նա տե րեր) կա րող է ստաց վել 1/1, այ նինչ եվ րո պա կան երկր նե րում 

հա րա բե րակ ցու թյու նը 3,5/1։

Կա ռա վա րու թյու նը հայ տա րա րել էր ե ռաս տի ճան կեն սա թո շա կա յին հա մա-

կար գի ստեղծ ման մտադ րու թյան մա սին՝

i. պե տա կան կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վու թյուն,

ii. պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վագ րու թյուն,

iii. կա մա վոր կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վագ րու թյուն։

Ընդ ո րում պե տա կան կեն սա թո շա կը պետք է լի նի ոչ մեծ՝ մի ջին աշ խա տա-

վար ձի մինչև 25 տո կո սի չա փով, որ պես զի չխա թա րի կու տա կա յի նի գոր ծու-

նեու թյու նը։

Սույն ծրա գի րը ի րա կա նաց նե լու նա խա պայ ման ներ են հայ տա րար վում պե տա-

կան բյու ջեի հնա րա վո րու թյու նը՝ փոխ հա տու ցել պա կա սուր դը և դժ վա րու թյուն նե-
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րը հաղ թա հա րե լու հա մար հետև յալ պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը, ո րոնք մա սամբ 

կրկնում են « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րը՝

iv. պետբ յու ջեի պա կա սուր դի ցածր մա կար դակ (ՀՆԱ-ի 1 տո կո սից ոչ ա վե լի),

v. հան րա պե տու թյու նում առն վազն 2 տո կոս ի րա կան տնտե սա կան ա ճի առ-

կա յու թյուն վեր ջին մի քա նի տար վա ըն թաց քում,

vi. ար ժեթղ թե րի շու կա յի հա րա բե րա կան զար գա ցա ծու թյուն,

vii. պե տա կան ինս տի տու ցիո նալ կա ռույց նե րի առ կա յու թյուն, ո րոնք անհ րա-

ժեշտ են կու տա կա յին ա պա հո վագ րու թյան գոր ծու նեու թյան հա մար, մաս-

նա վո րա պես, պե տա կան հա տուկ վե րահս կիչ մարմն ի և լիար ժեք նոր մա-

տիվ ի րա վա կան բա զա յի առ կա յու թյուն,

viii. անձ նա վոր ված հաշ վառ ման հա մա կար գի լիար ժեք ներդ րում:

Կեն սա թո շակ նե րի բա րե փոխ ման հա մար կարևո րա գույն նա խա պայ ման է 

հայ տա րար վում հա սա րա կու թյան ի րա զեկ ման աշ խա տան քը՝ հա մա ժո ղովր-

դա կան ընդգր կուն քննար կումն եր, բա նա վե ճեր, սե մի նար ներ և այլն։

Կա ռա վա րու թյու նը ծրագ րում էր վե րը նշված սկզբունք նե րի հի ման վրա 

սկսել սի մուլ ա ցիա նե րի և ակ տո ւա րա կան հաշ վարկ նե րի ի րա կա նա ցու մը։

Այսպիսով, կարելի է արձանագրել.

 ˬ Պե տա կան պարտ քի ա ճի վտան գը նկատ վում էր դեռ 13 տա րի ա ռաջ, սա-

կայն գոր ծըն թա ցը գնաց այլ ուղ ղու թյամբ՝ 2005 թվա կա նին պե տա կան 

պարտ քը կազ մում էր 1,2 մլրդ. ԱՄՆ դո լար, իսկ այ սօր ար դեն 6,7 մլրդ. ԱՄՆ 

դո լար։

 ˬ Փաս տա թուղ թը վկա յում է այդ պա հին գոր ծող թո շա կի չա փը՝ մի ջի նը 9300 

ՀՀ դրամ։ Սա կայն ըն դա մե նը մի քա նի տա րի հե տո մի ջին թո շա կը գե-
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րա զան ցեց 2005 թվա կա նի ցու ցա նի շը ա վե լի քան ե րեք ան գամ, ա ռանց 

կու տա կա յին հա մա կար գի ներդր ման, բա ցա ռա պես տնտե սա կան ա ճի և 

երկ րի զար գաց ման հաշ վին։ Ա վե լին՝ նոր հա մա կար գի գոր ծար կու մից հե-

տո պե տա կան բյու ջեով քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տա վար ձե րի և թո շակ նե-

րի էա կան աճ չի նա խա տես վել։

 ˬ Նշ ված փաս տաթղ թում ակն հայտ է ան հա մա պա տաս խա նու թյուն և թ վե-

րի խե ղա թյու րում։ Կա ռա վա րու թյու նը ըն դու նում է բազ մա թիվ չգրանց-

ված աշ խա տա կից նե րի առ կա յու թյու նը, սա կայն չվճա րող նե րին հա նե լով 

զբաղ ված նե րի թվից, չի նե րա ռում ստվե րը և հայ տա րա րում աշ խա տող-

նե րի և թո շա կա ռու նե րի 1/1 ցու ցա նի շը։ Ակն հայտ է, որ հատ կա պես 2005 

թվա կա նի պատ կե րը նկա տի ու նե նա լով՝ շի նա րա րա կան ո լոր տի շեշ տա-

կի զար գա ցում, ան վե րահս կե լի տո նա վա ճա ռա յին բիզ նե սի առ կա յու-

թյուն, փոքր և մի ջին բիզ նե սի զար գա ցում, փաս տա ցի ե կա մուտ ստեղ ծող 

և կեն սա թո շա կա յին վճար չվճա րող նե րի թի վը կա րող էր գե րա զան ցել 2,3 

ցու ցա նի շը։

 ˬ Որ քա նով ի րա կա նաց վեց հան րա յին ի րա զեկ ման աշ խա տան քը փաս-

տում է 2010 թվա կա նին, հա սա րա կու թյան ան տեղ ա կու թյան և ան տար բե-

րու թյան պայ ման նե րում, օ րենսդ րա կան փա թե թի ըն դու նու մը, ո րին հա կա-

դար ձեց քա ղա քա կան դաշ տի միայն մի փոքր հատ վա ծը։

 ˬ Կա ռա վա րու թյան կող մից իր իսկ առջև դրված ֆի նան սա կան կա յու նու-

թյու նը ա պա հո վող բո լոր նա խա պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը մինչև հա մա-

կար գի ներդ րու մը այդ պես, էլ չա պա հով վեց։ Ա պա հով ված չի նաև այ սօր։

2006 թվա կա նի մա յի սի 26-ին ՀՀ կա ռա վա րու թյան « Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թյան կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վու թյան հա մա կար գի բա րե փո խումն ե-

րի հա յե ցա կար գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 796-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ վում է 

հա մա պա տաս խան հա յե ցա կար գը։ Կա ռա վա րու թյու նը ու ժը կորց րած է ճա-

նա չում թիվ 666-Ն ո րո շու մը և օ րենսդ րա կան փա թե թի կազ մու մը վե րա պա-

հում ոչ թե ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րին (ինչ պես 
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նա խորդ ո րոշ մամբ էր), այլ ՀՀ ֆի նանս նե րի և է կո նո մի կա յի նա խա րա րին և ՀՀ 

կենտ րո նա կան բան կի նա խա գա հին։

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյունն ար ձա նագ րում է, որ 

այդ ո րոշ մամբ սահ ման ված սույն հա յե ցա կար գի ձևա վոր ման նա խա պայ ման 

հան դի սա ցող բո լոր գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց ված են», ինչ պես նաև 

հայ տա րա րում, որ « Նոր հա մա կար գի ներդ րու մը կսկսվի 2008 թվա կա նի հուն-

վա րի 1-ից»:

Ըստ Հա յե ցա կար գի « Նոր կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը կնե րա ռի հետև-

յալ 4 աս տի ճա նը` (ա) նվա զա գույն ծե րու թյան սո ցիա լա կան նպաստ, (բ) բա-

զա յին կեն սա թո շակ, (գ) պար տա դիր մաս նա վոր կու տա կա յին կեն սա թո շակ և 

(դ) կա մա վոր կու տա կա յին կեն սա թո շակ»:

Ա ռա ջի նը պետք է ստա նան նրանք, ով քեր ի րենց կան քի ըն թաց քում ե ղել 

են աղ քատ և ու նեն ոչ բա վա րար աշ խա տան քա յին պատ մու թյուն կամ ե ղել են 

գոր ծա զուրկ։ Ն րանք միա ժա մա նակ չեն կա րող այլ աղբ յուր նե րից ստա նալ այլ 

ե կա մուտ։

Բա զա յին թո շա կը ստա նում են այն քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնք ի րենց կեն սա-

թո շա կը ստա նում են պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կար գից և չեն ստա նում 

նվա զա գույն ծե րու թյան սո ցիա լա կան նպաստ: Ընդ ո րում ի րենց թո շա կի չա փը 

պե տա կան բյու ջեից փո խանց վում է կեն սա թո շա կա ռո ւի պար տա դիր կու տա-

կա յին հիմն ադ րա մի` վեր ջի նիս ան հա տա կան հաշ վին:

Սա կայն նոր հա մա կար գի հիմն ա քար է հայ տա րար վում պար տա դիր մաս-

նա վոր կու տա կա յին կեն սա թո շա կը, ո րի ստա ցող նե րը նաև պետք է ստա նան 

բա զա յին թո շա կը։ Նա խա տես վում էր ի րենց կան քի ըն թաց քում այդ քա ղա-

քա ցի նե րից գան ձել 10 տո կոս։

Նոր հա մա կարգ ան ցած նե րը մաս նա վոր կեն սա թո շա կա յին հիմն ադ րամ-

նե րից կամ պետք է ստա նան 15 տար վա թո շակ կամ գնեն կան քի ա պա հո-

վագ րու թյուն (ա նո ւի տետ)։
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Այսպիսով, կարելի է արձանագրել.

 ˬ Ծ րագ րի փաս տա ցի պա տաս խա նա տու հայ տա րար վում է Կենտ րո նա կան 

բան կը։

 ˬ Թեև 2005 թվա կա նին սահ ման ված նա խա պայ ման նե րը չեն կա տար վել, 

Կա ռա վա րու թյու նը այ նո ւա մե նայ նիվ հայ տա րա րում է դրանց կա տար ման 

մա սին։

 ˬ Ներ կա յաց վող ման րա մաս նե րը վկա յում են, որ ըստ էու թյան ծրագր վում է 

կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի մաս նա վո րե ցում՝ պե տու թյու նը վճա րե լու է 

միայն ծե րու թյան սո ցիա լա կան նպաստ աղ քատ նե րին, իսկ բա զի սա յին և 

կու տա կա յի նը, իսկ հե տա գա յում միայն կու տա կա յի նը վճար վե լու է մաս-

նա վոր հիմն ադ րամն ե րի կող մից։

 ˬ Կու տա կա յին կեն սա թո շա կի չա փը կա րող է հայտ նի լի նել կան քի ա պա հո-

վագ րու թյան գնու մից հե տո։

 ˬ Ծ րա գի րը ա ռա ջաց նում է նոր ռիս կեր (օ րի նակ, ժո ղովր դագ րա կան. մի քա-

նի ե րե խա ու նե ցող կա նայք դա տա պարտ վում են աղ քա տու թյան և միայն 

ծե րու թյան նպաս տի, իսկ ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րը թո շակ ստա նա լու հա-

մար պետք է հե տաձ գեն ըն տա նիք կազ մե լու ծրագ րե րը կամ սահ մա նա-

փակ վեն մեկ ե րե խա յով), ին չի մա սին հա ջոր դիվ։

Հարկ է նշել, որ սույն բա րե փո խումն ե րի նա խա ձեռ նու մը, հա յե ցա կար գի 

մշա կու մը և ողջ գոր ծըն թա ցը ի սկզբա նե ի րա կա նաց վել է ՀՀ կենտ րո նա կան 

բան կի կող մից։ Ին չը բա ցա ռիկ երևույթ է հա մաշ խար հա յին կեն սա թո շա կա յին 

բա րե փո խումն ե րի շար քում:

ԿԲ կող մից ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը պայ մա նա վոր ված էր այն հան գա ման-

քով, որ սույն նա խագ ծի ի րա կա նաց ման հիմն ա կան նպա տա կը ոչ թե կեն սա-

թո շա կա յին խնդիր ներն էին, այլ ֆի նան սա կան շու կա յի հա մար հա վել ալ մի-

ջոց նե րի ներգ րա վու մը։
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Դեռ այդ շրջա նում Կենտ րո նա կան բան կի կող մից ի րա կա նաց վող սույն բա-

րե փոխ ման էու թյու նը միան շա նակ չի ըն դուն վում գոր ծա դի րում և հան րու թյան 

կող մից։ Սա նաև այն ե զա կի դեպ քե րից էր, երբ գոր ծող Կա ռա վա րու թյան ան-

դա մը դեմ է քվեար կում իր ո լոր տին առնչ վող հար ցին։1

Հե տաքրք րա կան է, որ նոր բա րե փո խումն ե րին ընդ դի մա նում է նաև հան-

րա յին հատ վա ծը, ո րի բազ մա թիվ ներ կա յա ցու ցիչ ներ ա ռա ջին հրա պա րա կա-

յին քննա րումն ե րից մե կի ժա մա նակ բա վա կան քննա դա տա կան են վե րա բե-

րում ներ կա յաց վող ա ռա ջար կու թյուն նե րին։ Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում բա-

րե փո խումն ե րը նա խա ձեռ նող և ի րա կա նաց նող թի մը ցան կու թյուն էր հայտ-

նել հնա րա վո րու թյան դեպ քում այն ըն դու նել մինչև 2007 թվա կա նի մա յիս յան 

խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ հայտ նի չէ ինչ-

պի սի վե րա բեր մունք կա րող է ու նե նալ նոր Ազ գա յին ժո ղո վը ոչ ժո ղովր դա կան 

նա խագ ծի նկատ մամբ2:

Լի նե լով զգա յուն ոչ միայն մաս նա գի տա կան, այլ նաև քա ղա քա կան տե-

սա կե տից, բա րե փո խումն ե րի սկիզ բը հե տաձգ վում է մինչև 2014 թվա կան 2007 

և 2008 թթ., իսկ այ նու հետև՝ նաև 2012 և 2013 թվա կան նե րի ընտ րու թյուն նե րի 

պատ ճա ռով։

 X Ծ ՐԱԳ ՐԻ Ա ՌԱՋ ԽԱ ՂԱՑ ՄԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 
2008-2010 ԹԹ.

Կեն սա թո շա կա յին բա րե փո խումն ե րի ի րա կա նա ցու մը և օ րենսդ րա կան 

փա թե թի ըն դուն ման աշ խա տանք նե րը մեծ թափ են ստա նում 2008 թվա կա-

նից, երբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա պետ նշա նակ վեց Տիգ րան 

Սարգս յա նը։

1 2006 թվականի ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարն էր Աղվան Վարդանյանը, որը դեմ քվեարկեց 

կառավարության որոշմանը։ 2018-ին պատմությունը կրկնվեց՝ Կառավարություն բերվեց սոցիալական ոլորտին 

առնչվող նախաձեռնություն առանց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մանե Թանդիլանի։

2 Բարեփոխումները հանրային սեկտորի ներկայացուցիչներին ներկայացրել է ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 

անդամ Վաչե Գաբրիելանը՝ 2006 թվականին Թեքեյան մշակութային կենտրոնում։
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ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2008 թվա կա նի նո յեմ բե րի 13-ի թիվ 1487-Ն ո րոշ մամբ 

հաս տատ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կեն սա թո շա կա յին բա րե-

փո խումն ե րի ծրա գի րը և կեն սա թո շա կա յին բա րե փո խումն ե րի ի րա կա նա-

ցումն ա պա հո վող մի ջո ցա ռումն ե րի ժա մա նա կա ցույ ցը։

2008 թվա կա նին ներ կա յաց ված ծրա գի րը, ըստ էու թյան, շատ մոտ է այն հա-

մա կար գին, ո րը 2010 թվա կա նին օ րենսդ րա կան փա թե թով ներ կա յաց վում է 

խորհր դա րան։ Կա ռա վա րու թյու նը կա տա րում է մի շարք լրա ցումն եր և փո փո-

խու թյուն ներ, հաշ վի առ նե լով առ կա քննա դա տու թյու նը, իսկ փաս տա թուղ թը 

կրում է 2007 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը։

Այս պես, Կա ռա վա րու թյու նը ար դեն մատ նան շում է եր կու կարևո րա գույն 

արդ յունք նե րի նվաճ ման խնդիր`

«1) կեն սա թո շակ նե րի չա փե րի ա մե նամ յա բարձ րա ցում` կեն սա պա հով ման 

նվա զա գույն զամբ յու ղին հա մար ժեք մի ջին աշ խա տան քա յին (ա պա հո վագ-

րա կան) կեն սա թո շա կի չա փի ա պա հով մամբ.

2) պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի ներդր մամբ 

ան ձի ե կամ տի և կեն սա թո շա կի չա փի միջև կա պի հաս տա տում»:

Խն դի րը իր ար մատ նե րով, հաս նում է 2004 թա վա կան։ Մար տի 16-ին, ՀՀ Ազ-

գա յին ժո ղո վը, ՀՅԴ խմբակ ցու թյան ա ռա ջար կու թյամբ ըն դու նում է « Կեն սա-

պա հով ման նվա զա գույն զամբ յու ղի և կեն սա պա հով ման նվա զա գույն բյու-

ջեի մա սին» ՀՀ օ րեն քը։ Կա ռա վա րու թյու նը նման թի րախ նշե լով փոր ձում էր 

մեղ մել այն փաս տը, որ այդ օ րեն քը այդ պես էլ չի գոր ծադր վել, ին չը մշտա պես 

ար ժա նա նում էր ՀՅԴ խմբակ ցու թյան քննա դա տու թյա նը։ Օ րեն քով նա խա-

տես ված էր, որ Կա ռա վա րու թյու նը պետք է սահ մա նի կեն սա պա հով ման նվա-

զա գույն զամբ յու ղի կազմն ու կա ռուց ված քը, ո րի հի ման վրա հաշ վարկ վող 

կեն սա պա հով ման նվա զա գույն բյու ջեն պետք է ըն կած լի ներ ի րա կա նաց վող 

սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում 3

3  Օրենքը գործում է մինչ օրս, սակայն Կառավարությունը այդպես էլ չիրականացրեց այդ օրենքով իր վրա դրված 

պարտականությունները։
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Մ յուս հե տաքր քիր փաս տը, ո րը ար ձա նագ րում է Կա ռա վա րու թյու նը, վե-

րա բե րում էր 2008 թվա կա նին պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան 

բյու ջեի և պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի նե րառ մա-

նը պե տա կան բյու ջեի ընդ հա նուր ե կա մուտ նե րում, ին չը հնա րա վոր դարձ րեց 

պե տա կան բյու ջեի ընդ հա նուր ե կա մուտ նե րի հաշ վին ա պա հո վել կեն սա թո-

շակ նե րի չա փե րի 60 տո կոս բարձ րա ցու մը:

Նշ ված խնդրի ա կունք նե րը հար կա վոր է փնտրել 2007 թվա կա նի մա յիս յան ընտ-

րու թյուն նե րի նա խընտ րա կան շրջա նում։ Հա սա րա կու թյու նում լայն բա նա վեճ ծա-

վալ վեց ՀՅԴ 2007 թվա կա նի նա խը նըտ րա կան ծրագ րի մի շարք թի րա խա յին ցու-

ցա նիշ նե րի շուրջ, մաս նա վո րա պես՝ երկ րում ստվե րա յին տնտե սու թյան ծա վալ նե րի 

և աշ խա տա վար ձե րի ու թո շակ նե րի բարձ րաց ման հնա րա վո րու թյան վե րա բեր յալ։

Հաշ վի առ նե լով սպաս վող նա խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րը, Կա ռա վա-

րու թյու նը 2008թ. պե տա կան բյու ջե յով նա խա տե սում է հա մա պա տաս խան 

բարձ րա ցումն ե րը։

Կա ռա վա րու թյու նը, հի շա տա կե լով 60 տո կո սով բարձ րա ցու մը, ակ նար-

կում է, որ հե տա գա յում նման բարձ րա ցումն եր այլևս ա նել հնա րա վոր չի լի նի՝ 

գոր ծող հա մա կար գի դեպ քում և խն դի րը հար կա վոր է լու ծել բա ցա ռա պես նոր 

կու տա կա յին հա մա կար գի շրջա նակ նե րում. «Ակն հայտ է, որ կեն սա թո շակ նե-

րի չա փե րի հե տա գա բարձ րա ցումն ու եր կա րա ժամ ետ պահ պա նու մը «մեծ 

բեռ» է դառ նա լու պե տա կան բյու ջեի հա մար»:

Ծ րագ րում Կա ռա վա րու թյու նը նշում է մի շարք մար տահ րա վեր ներ՝ 1945-ից 

հե տո հետ պա տե րազմ յան ծնե լիու թյան բում, «բնակ չու թյան ծե րա ցում», մեծ 

ծա վալ նե րի ոչ ֆոր մալ տնտե սու թյան առ կա յու թյուն, ծնե լիու թյան կրճա տում և 

այլն։ Վ տանգ է հա մար վում աշ խա տող/թո շա կա ռու 1/1 հա րա բե րակ ցու թյու նը, 

կան խա տե սե լով թո շա կա ռու նե րի թվի գե րա զան ցում ար դեն 2011 թվա կա նին։

Ծ րա գի րը ներ կա յաց նե լով «5 տո կոս աշ խա տո ղից և 5 տո կոս պե տա կան 

բյու ջեից» սխե ման միա ժա մա նակ պար տա վոր վում է այդ քա ղա քա ցի նե րին 

վճա րել նաև հիմն ա կան կեն սա թո շա կը՝ պե տա կան բյու ջեից։
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Այսպիսով, կարելի է արձանագրել.

 ˬ Ա ռա ջարկ վող բա րե փո խումն ե րի վե րա բեր յալ մտա հո գու թյուն ներ են 

հայտ նում Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմն ադ րա մի և Հա մաշ խար հա յին բան-

կի փոր ձա գետ նե րը, մատ նան շե լով մի շարք ռիս կեր՝ ժո ղովր դագ րա կան, 

մակ րոտն տե սա կան, ֆի նան սա կան շու կա նե րի և այլն։

 ˬ Կա ռա վա րու թյու նը ժո ղովր դագ րա կան խնդիր նե րով, ստվե րա յին տնտե-

սու թյան առ կա յու թյամբ, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան ա նար դա րու թյամբ 

պայ մա նա վոր ված մար տահ րա վեր նե րի լու ծու մը տես նում է ոչ թե այդ 

ո լորտ նե րում հետևո ղա կան բա րե փո խումն ե րի ի րա կա նաց ման, այլ կու-

տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի ներդր ման մի ջո ցով։

 ˬ Կա ռա վա րու թյու նը, 2007 թվա կա նի խորհր դա րա նա կան նա խընտ րա կան 

շրջա նի դա սե րը նկա տի ու նե նա լով, ինչ պես նաև 2008 թվա կա նի նա խա-

գա հա կան ընտ րու թյուն նե րին և սույն բա րե փո խումն ե րին ըն դա ռաջ, բարձ-

րաց նում է թո շակ ներն ու աշ խա տա վարձ նե րը՝ բա ցա ռե լով հե տա գա յում 

նման բարձ րա ցու մը։

 ˬ Հաշ վի առ նե լով քննար կումն ե րի ժա մա նակ հնչող քննա դա տու թյու նը միայն 

մաս նա վոր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի ռիս կի վե րա բեր-

յալ, ա վե լաց նում է դրույթ բո լոր քա ղա քա ցի նե րին պե տա կան կեն սա թո շակ 

վճա րե լու պար տա վո րու թյան վե րա բեր յալ։

2010 թվա կա նին մեծ օ րենսդ րա կան փա թե թը ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը ներ-

կա յաց րեց խորհր դա րան։ Այն ժա մա նակ հրա պա րա կա յին ե լույթ նե րում, հար-

ցազ րույց նե րում, ա սու լիս նե րում հար ցին անդ րա դառ նում էին մի շարք տնտե-

սա գետ ներ, ինչ պես նաև ԱԺ ՀՅԴ խմբակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։

Կա ռա վա րու թյան կող մից հա վա նու թյան ար ժա նա ցած փա թե թի շուրջ 

ա ռա ջին հիմն ա կան հրա պա րա կա յին բա նա վե ճե րը սկսվե ցին 2008-ին։ Խնդ-

րին ան տար բեր չմնա ցին սփյուռ քա հայ մաս նա գետ նե րը։ Չի լիա ցի տնտե սա-
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գետ Ար մեն Գու յում ճեա նը4 հայ տա րա րեց. « Հայ ժո ղո վուր դը իր պատ մու թեան 

ըն թաց քին, բաց մա թիւ ան գամն եր չար չա րո ւած է։ Պէտք չ ՛ու նի ու րիշ զօ րա ւոր 

հա րո ւած մը ևս ստա նա լու», իսկ տնտե սա գետ, պրո ֆե սոր Ա րա Խանջ ա նը5, 

իր հոդ վա ծում, ու շադ րու թյուն է հրա վի րում նա խա տես վող ծրագ րի մեջ առ կա 

ռիս կե րին՝ աշ խա տա շու կա յի, ֆի նան սա կան շու կա նե րի, ներ քին ֆի նան սա-

կան շու կա յի ան կա տա րու թյան և ֆի նան սա կան կար գա վոր ման, կո ռուպ ցիոն, 

ինչ պես նաև նոր հա մա կար գի ծախ սա տա րու թյան ռիս կեր6:

Սամ վել Ա վագ յա նը « Կա պի տա լում» գրում է. « Նա խորդ օ րը, երբ « Հա յացք» 

ա կում բում բա նա վի ճում էին Ազ գա յին ժո ղո վի ՀՅԴ խմբակ ցու թյան ան դամ 

Ա րա Ն ռան յա նը, Աժ ֆի նան սա վար կա յին և բ յու ջե տա յին հար ցե րի մշտա կան 

հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Գա գիկ Մի նաս յանն ու ֆի նանս նե րի փոխ նա-

խա րար Վար դան Ա րամ յա նը, Դաշ նակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցի չը սեն սա ցիոն 

հայ տա րա րու թյուն ա րեց կեն սա թո շա կա յին բա րե փո խումն ե րի վե րա բեր-

յալ՝ դրանք ան վա նե լով «կոր ծա նա րար»: Քա նի որ կա ռա վա րու թյունն էա պես 

կարևո րում է այս բա րե փո խումն ե րը, իսկ հա սա րա կու թյան տե ղե կաց վա ծու-

թյան աս տի ճա նը դեռևս բարձր չէ, ո րո շե ցինք ա ռանց էա կան խմբագր ման 

ներ կա յաց նել բա նա վե ճի մաս նա կից նե րի կար ծիք նե րը՝ հու սա լով, որ կլի նեն 

այլ ար ձա գանք ներ ևս»7:

Ի պաշտ պա նու թյան Կա ռա վա րու թյան նա խա ձեռ նու թյան Վ. Ա րամ յա նը հայ-

տա րա րում է՝ « Մեր գեն դե րա յին վի ճա կը այն պի սին է, որ մի քա նի տա րի հե տո 

լուրջ խնդիր ներ ենք ու նե նա լու, չենք կա րո ղա նա լու կեն սա թո շակ ներ վճա րել», 

իսկ Գա գիկ Մի նաս յա նը լրաց նում. «Արևմտ յան աշ խար հը կոր ծան վում է հենց 

այն պատ ճա ռով, որ ինքն այդ պի սի հա մա կարգ չու նի»:

Ազ գա յին ժո ղո վում կեն սա թո շա կա յին օ րենսդ րա կան փա թե թը ա ռա ջին ըն-

թերց մամբ քննարկ վեց 2010 թվա կա նի հու նի սի 23-ի ար տա հերթ նստաշր ջա նում։

4  Արմեն Գույումճեանը ներկայացնում է իր դիրքորոշումը «Հետք» կայքէջին, 2008 թվականին (անգլերեն)։

5  Արա Խանջանը կենսաթոշակային բարեփոխումների հարցով զբաղվել է գործընթացի սկզբնական շրջանից, 

պարբերաբար հանդես գալով քննադատական դիրքորոշումով։

6  Ասպարեզ, 25 հունվարի 2010թ.

7  Կապիտալ Բիզնես Օրաթերթ, 2010թ. հունվարի 29, թիվ 14 (527)
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Հիմն ա կան զե կու ցո ղը ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա-

րար Ար տեմ Ա սատր յանն էր, իսկ հա րա կից զե կու ցո ղը՝ ՀՀ ԱԺ սո ցիա լա կան 

հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Հա կոբ Հա կոբ յա նը։

Ա ռա ջին ըն թերց մամբ քննարկ ման ամ բող ջա կան սղագ րու թյու նը տես՝

http://parliament.am/transcript.php?AgendaID=2025&day=23&month=06&year= 

2010 %E2 %8C %A9=arm#23.06.2010

Ա ռա ջին ըն թերց մամբ ան հա տա կան քվեար կու թյան արդ յունք նե րը 2010 

թվա կա նի հու նի սի 24-ին՝ http: //parliament.am/register.php?do=bulletin&ID=3890

Կողմ 70, Դեմ 14։ Կողմ են ար տա հայտ վել ՀՀԿ, ԲՀԿ, ՕԵԿ խմբակ ցու թյուն նե-

րը։ Դեմ՝ ՀՅԴ և « Ժա ռան գու թյուն» խմբակ ցու թյուն նե րը։

Վ. Հով հան նիս յա նը քվեար կու թյու նից ա ռաջ ա ռա ջար կում է մե ծա մաս նու-

թյա նը քննար կել բա րե փո խումն ե րը հան րաք վեի դնե լու հար ցը.

«Ու զում եմ հի շեց նել խորհր դա րա նի մեր քա ղա քա կան մե ծա մաս նու թյա նը՝ 

մենք հա մա րում ենք, որ այս հար ցը միայն ու միայն կա րող է վճռվել հա մա ժո
ղովր դա կան հան րաք վեով կամ գո նե պլե բիս ցի տով, ո րով հե տև, ի վեր ջո, 

հար ցը վե րա բե րում է ա պա գա սե րունդ նե րին։ Եվ այ սօր վա Կա ռա վա րու
թյու նը, այ սօր վա քա ղա քա կան մե ծա մաս նու թյու նը, այ սօր վա խորհր
դա րա նը ի րա վունք չու նեն ձայ նե րի թվա բա նա կան մե ծա մաս նու թյամբ 
ո րո շել մի քա նի սերն դի ճա կա տա գի րը»։

Օ րենսդ րա կան փա թե թը երկ րորդ և եր րորդ ըն թերց մամբ քննարկ վեց և ըն-

դուն վեց 2010 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 20-ին սկսված ար տա հերթ նստաշր ջա-

նում։ Ամ բող ջա կան սղագ րու թյու նը տես՝

http: //parliament.am/transcript.php?AgendaID=2109&day=20&month=12&year= 

2010&lang=arm#20.12.2010

Երկ րորդ ըն թերց մամբ ան հա տա կան քվեար կու թյան արդ յունք նե րը 

21.12.2010թ. -ին՝ http: //parliament.am/register.php?do=bulletin&ID=4121

http://parliament.am/transcript.php?AgendaID=2025&day=23&month=06&year=2010%E2%8C%A9=arm#23.06.2010
http://parliament.am/transcript.php?AgendaID=2025&day=23&month=06&year=2010%E2%8C%A9=arm#23.06.2010
http://parliament.am/register.php?do=bulletin&ID=3890
http://parliament.am/transcript.php?AgendaID=2109&day=20&month=12&year=2010〈=arm#20.12.2010
http://parliament.am/transcript.php?AgendaID=2109&day=20&month=12&year=2010〈=arm#20.12.2010
http://parliament.am/register.php?do=bulletin&ID=4121
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Կողմ 72, Դեմ 1, Ձեռն պահ 1
Ե րեք խմբակ ցու թյուն կողմ է քվեար կել՝ ՀՀԿ, ԲՀԿ, ՕԵԿ։

Վա հան Հով հան նիս յա նը քվեար կու թյու նից ա ռաջ հայ տա րա րում է, 
որ խմբակ ցու թյու նը չի մաս նակ ցե լու քվեար կու թյա նը և պն դում է ՀՅԴ 
դիր քո րո շու մը, որ «այդ հար ցը հա մա ժո ղովր դա կան քննարկ մանն է 
ար ժա նի, այլ ոչ թե` խորհր դա րա նի»:

Ք վեար կու թյա նը չմաս նակ ցե լու մա սին « Ժա ռան գու թյուն» խմբակ ցու թյան 

ա նու նից հայ տա րա րում է նաև Ստ յո պա Սա ֆար յա նը։

Փա թե թի ըն դուն ման տա պալ ման վեր ջին փոր ձը ՀՅԴ խմբակ ցու թյու նը 

ա նում է եր րորդ ըն թերց ման քվեար կու թյան ժա մա նակ դեկ տեմ բե րի 22-ին։ 

Ս ղագ րու թյու նը տես՝

http: //parliament.am/transcript.php?AgendaID=2115&day=22&month=12&year= 

2010&lang=arm#22.12.2010

Քա նի որ ե ղել են նա խա դե պեր, երբ քա ղա քա կան փոք րա մաս նու թյու նը, 

չմաս նակ ցե լով քվեար կու թյա նը, կա րո ղա ցել է ազ դել քվո րու մի վրա (66-ից 

պա կաս մաս նա կից նե րի դեպ քում հար ցը չէր ըն դուն վում և դուրս գա լիս օ րա-

կար գից) նման վեր ջին փոր ձը ա նե լով Վ. Հով հան նիս յա նը հայ տա րա րում է.

«Ես կար ծում եմ, նո րից մեր փաս տարկ նե րը հնչեց նե լու կա րիք չկա։ Մենք 

կոչ ենք ա նում պա տաս խա նատ վու թյամբ վե րա բեր վել բո լոր ֆրակ ցիա նե րի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ան կախ պատ գա մա վոր նե րին և չքվեար կել, չքվեար
կել այս վտան գա վոր նա խա ձեռ նու թյա նը կողմ, չքվեար կել ընդ հան րա
պես»։

Հար ցը ըն դուն վում է 69 կող մով (1 դեմ)։ Կողմ ե րեք խմբակ ցու թյուն՝ ՀՀԿ, 

ԲՀԿ, ՕԵԿ։

Եր րորդ ըն թերց ման ան հա տա կան քվեար կու թյան արդ յունք նե րը տես՝

http: //www.parliament.am/register.php?do=bulletin&ID=4149

http://parliament.am/transcript.php?AgendaID=2115&day=22&month=12&year=2010&lang=arm#22.12.2010
http://parliament.am/transcript.php?AgendaID=2115&day=22&month=12&year=2010&lang=arm#22.12.2010
http://www.parliament.am/register.php?do=bulletin&ID=4149
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Օ րենսդ րա կան փա թե թով ա ռա ջարկ վող ծրագ րի ման րա մասն վեր լու ծու-

թյու նը, հաշ վի առ նե լով խորհր դա րա նա կան քննար կումն ե րի ժա մա նակ Կա-

ռա վա րու թյան, քա ղա քա կան մե ծա մաս նու թյան և ընդ դի մու թյան փաս տարկ-

նե րը, տրված են սույն փաս տաթղ թի՝ « Կեն սա թո շա կա յին բա րե փո խումն ե րի 

մար տահ րա վեր նե րը, ռիս կերն ու խնդիր նե րը» Մաս 4-ում։

Այսպիսով, կարելի է արձանագրել.

 ˬ Կեն սա թո շա կա յին բա րե փո խումն ե րի քննա դա տու թյամբ հան դես են ե կել 

ինչ պես Սփ յուռ քի, այն պես էլ Հա յաս տա նի մաս նա գետ ներ և քա ղա քա կան 

գոր ծիչ ներ։

 ˬ Կա ռա վա րու թյու նը, մինչև փա թե թի ըն դու նու մը, չա պա հո վեց հան րա յին 

ի րա զեկ ման և հան րու թյան ներգ րավ ման բա վա րար աս տի ճան։

 ˬ Թեև խորհր դա րա նա կան ընդ դի մու թյու նը, ի դեմս ՀՅԴ և « Ժա ռան գու թյուն» 

խմբակ ցու թյուն նե րի, փոր ձել է տա պա լել օ րենսդ րա կան փա թե թի ըն դու-

նու մը, այդ թվում՝ չմաս նակ ցե լով քվեար կու թյա նը, քա ղա քա կան մե ծա մաս-

նու թյա նը, ի դեմս ե րեք խմբակ ցու թյուն նե րի, հա ջող վել է ըն դու նել օ րենք-

նե րի փա թե թը։

 ˬ Թեև այդ շրջա նում բազ մա թիվ լրատ վա մի ջոց ներ՝ 1in.am, hetq.am, cdaily.am, 

lragir.am, news.am, yerkir.am, a1plus.am, 7or.am և այլն, լու սա բա նել են խորհր-

դա րա նա կան քննար կումն ե րը և պար բե րա բար հրա պա րա կել խնդրի շուրջ 

բա նա վե ճի մաս նա կից նե րի տե սա կետ նե րը, ընդ հա նուր առ մամբ հան րու-

թյու նը մնաց ան տեղ ակ սպաս վող փո փո խու թյուն նե րից և քա ղա քա կան 

մե ծա մաս նու թյա նը հա ջող վեց ըն դու նել փաս տա թուղ թը ա ռանց հան րա յին 

դի մադ րու թյան։

 ˬ ՀՀ ԱԺ ՀՅԴ խմբակ ցու թյան ղե կա վար Վա հան Հով հան նիս յա նի բազ միցս 

հնչեց րած ա ռա ջար կու թյու նը՝ հար ցը դնել հան րաք վեի, իշ խա նու թյուն նե րի 

կող մից մնաց ան պա տաս խան։
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 X ՀԱՆ ՐԱ ՅԻՆ ԸՆԴՎԶ ՄԱՆ և ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ 
ՇՐՋԱՆ 2013-2015 ԹԹ.

2011 թվա կա նից Կա ռա վա րու թյու նը սկսեց բա րե փո խումն ե րի ա վե լի հա մար-

ձակ ներ կա յա ցու մը, քա նի որ ա ռանց հա սա րա կու թյան լայն ի րա զեկ ման այլևս 

հնա րա վոր չէր։ 2011 թվա կա նի գար նա նը, ՀՀ վար չա պետ Տիգ րան Սարգս յա նի 

հրա վե րով, Հա յաս տան ժա մա նեց Պի նո չե տի օ րոք Չի լիի մաս նա վոր կեն սա թո-

շա կա յին հա մա կար գի հիմն ա դիր նե րից մե կը՝ Խո սե Պի նիե րան՝ «կիս վե լու հա-

մար կեն սա թո շա կա յին բա րե փո խումն ե րի վե րա բեր յալ այն փոր ձով, որն առ-

կա է Չի լիում»։ Չի լիի ի րա կան փոր ձի մա սին տես սույն վեր լու ծու թյան Մաս 3-ում։

Հան րա յին ակ տիվ ընդզ ման շրջա նը սկսվեց 2013 թվա կա նի աշ նա նից, և 

հիմն ա կա նում կապ վում է ԴԵՄ ԵՄ քա ղա քա ցիա կան և ՀՅԴ Նիկոլ Աղբալան 

ուսանողական միության STOP շարժումների, ինչպես նաև ն րանց ա ջակ ցող 

քա ղա քա կան ու ժե րի գոր ծու նեու թյան հետ: Հան րա յին ընդվզ ման շրջա նում 

կազ մա կերպ վե ցին մի շարք հան րա յին ի րա զեկ ման և բո ղո քի մի ջո ցա ռում-

ներ՝ հա վաք ներ, քայ լար շավ եր, նստա ցույ ցեր և այլն: Շար ժու մը նաև դի մեց 

խորհր դա րա նա կան ու ժե րին: Այս շարժ մա նը սա տա րե լու մա սին հայ տա րա րե-

ցին նաև այն ու ժե րը, ո րոնց ա ջակ ցու թյամբ 2010 թվա կա նին ըն դուն վեց կեն սա-

թո շա կա յին փա թե թը։

2013 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16-ին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գա-

յին ժո ղո վի թվով 36 պատ գա մա վոր նե րի ստո րագ րու թյամբ, դի մում ներ կա-

յաց վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րա կան դա տա րան: Դի-

մու մի հա մա ձայն՝ դռնբաց դա տա կան նիս տում, բա նա վոր ըն թա ցա կար գով 

քննվեց « Կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5, 7, 8, 37, 38, 45, 

49 և 86-րդ հոդ ված նե րի սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցը: Մաս նա վո րա պես՝ 

ա ռա ջարկ վում էր գոր ծը քննար կել պե տու թյան պո զի տիվ պար տա վո րու թյան 

ա պա հով ման, սե փա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան, տա րի քա յին և գույ-

քա յին վի ճա կով պայ մա նա վոր ված խտրա կա նու թյան կի րառ ման ան թույ լատ-

րե լիու թյան, հա մա չա փու թյան, ո րո շա կիու թյան սահ մա նադ րա կան նոր մե րի և 

սկզ բունք նե րի հա մա տեքս տում:
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2014 թվա կա նի ապ րի լի 2-ին հրա պա րակ վեց ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա-

տա րա նի ՍԴՈ-1142 ո րո շու մը, հա մա ձայն ո րի.

i. « Կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 11-րդ մա սե րի, 

դրանց հետ հա մա կար գա յին ա ռու մով փոխ կա պակց ված՝ 13-րդ հոդ վա ծի 

2-րդ մա սի դրույթ նե րը՝ այն մա սով, ո րով չեն ա պա հո վում յու րա քանչ ուր 

ան ձի հա յե ցո ղու թյամբ իր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող աշ խա տա վար-

ձի տի րա պետ ման, օգ տա գործ ման և տ նօ րին ման ի րա վուն քը և հան գեց-

նում են մար դու կա մաար տա հայ տու թյու նից ան կախ նրա սե փա կա նու-

թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման, ճա նա չել Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 31 և 43-րդ հոդ-

ված նե րի պա հանջ նե րին հա կա սող և ան վա վեր։

ii. Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան և ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբունք նե-

րի պա հանջ նե րին հա մար ժեք ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան կոնկ րետ 

ե րաշ խիք ներ չամ րագ րե լու և տվ ալ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում գոր-

ծա դիր իշ խա նու թյան հա յե ցո ղու թյան սահ ման նե րը չհստա կեց նե լու հան-

գա ման քից ել նե լով` « Կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 49-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը ճա նա չել Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի, 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 

մա սի և 83.5-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հանջ նե րին հա կա սող և ան վա վեր։

iii. Վե ճի ա ռար կա հոդ ված նե րի հետ հա մա կար գա յին ա ռու մով փոխ կա-

պակց ված՝ « Կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի՝ «… ո րի տնօ-

րին ման … կարգն ու պայ ման նե րը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան կա ռա վա րու թյու նը» դրույ թը և 44-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը ճա նա-

չել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 83.5-րդ հոդ վա ծի 

1-ին կե տի պա հանջ նե րին հա կա սող և ան վա վեր։

iv. Վե ճի ա ռար կա հոդ ված նե րի հետ հա մա կար գա յին ա ռու մով փոխ կա-

պակց ված՝ « Կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա-
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պե տու թյան օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի՝ « Ռիս կե րի կա ռա վար ման 

հա մա կար գին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը սահ ման վում են Կենտ րո նա-

կան բան կի նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով» դրույ թը ճա նա չել Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 83.5-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

պա հանջ նե րին հա կա սող և ան վա վեր։

v. Վե ճի ա ռար կա հոդ ված նե րի հետ հա մա կար գա յին ա ռու մով փոխ կա-

պակց ված՝ « Կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի՝ գույ քի ար գե լան քի 

մի ջո ցով վար չա կան ակ տի հի ման վրա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 

սահ մա նա փա կող դրույ թը՝ գույ քի տնօ րին ման, տի րա պետ ման կամ օգ-

տա գործ ման սահ մա նա փակ ման մի ջո ցով, ճա նա չել Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 31 և 43-րդ 

հոդ ված նե րի պա հանջ նե րին հա կա սող և ան վա վեր՝ հաշ վի առ նե լով նաև, 

որ տվալ դրույ թին առնչ վող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը չեն վե րա բե րում 

քննու թյան ա ռար կա օ րեն քի ի մաս տով պար տա դիր կու տա կա յին վճար 

կա տա րո ղի /հար կա յին գոր ծա կա լի/ ան մի ջա կան հար կա յին պար տա վո-

րու թյուն նե րի կա տար մա նը։

vi. «Կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-10-րդ մա սե րի, 8, 37, 38, 45-րդ հոդ ված նե րի, 49-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և 86-րդ հոդ վա ծի վե ճի ա ռար կա դրույթ նե րը հա մա-

պա տաս խա նում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա-

նը՝ սույն ո րոշ ման մեջ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած 

ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի շրջա նակ նե րում՝ այն սահ մա նադ րաի րա-

վա կան բո վան դա կու թյամբ, հա մա ձայն ո րի` դրան ցով նա խա տես ված 
ի րա վա կար գա վո րում ե րը չեն կա րող հիմ քում ու նե նալ, մեկ նա-
բան վել և կի րառ վել մարդ կանց հա յե ցո ղու թյու նից ան կախ նրանց 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում են թադ րող ի րա-
վա կար գա վոր ման հա մա տեքս տում, իսկ կեն սա թո շա կա յին ֆոն դի 
կա ռա վա րիչ նե րի ի րա վունք նե րը պետք է ի րաց վեն միայն հա մար-
ժեք պար տա վո րու թյուն նե րով հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քին հա-
մա պա տաս խան։
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vii. Հաշ վի առ նե լով, որ « Կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան օ րեն քը, մաս նա վո րա պես՝ սույն ո րոշ ման եզ րա փա կիչ 

մա սի 1-5 կե տե րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը 

հա կա սող ճա նաչ ված ի րա վադ րույթ նե րը հա մա կար գա յին ա ռու մով փոխ-

կա պակց ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան շուրջ 50 օ րենք նե րով և 

ութ տասն յա կից ա վե լի այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես-

ված ի րա վա կար գա վո րումն ե րի հետ, ո րոնց շատ դրույթ ներ սույն ո րոշ ման 

հի ման վրա օ րեն քով սահ ման ված կար գով են թա կա են վե րա նայ ման, 

ինչ պես նաև նկա տի ու նե նա լով օ րեն քի պա հան ջը՝ հա մա կար գա յին ա ռու-

մով ի րա վա կան անվ տան գու թյու նը չխա թա րե լու վե րա բեր յալ, Հա յաս տա-

նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 102-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և 

« Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան օ րեն քի 68-րդ հոդ վա ծի 15-րդ մա սի հի ման վրա սույն ո րոշ մամբ Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող ճա նաչ ված 

ի րա վա նոր մե րի ու ժը կորց նե լու վերջ նա ժամ ետ սահ մա նել 2014 թվա կա-

նի սեպ տեմ բե րի 30-ը՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան Ազ գա յին ժո ղո վին և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա-

րու թյա նը՝ ի րենց ի րա վա սու թյան շրջա նակ նե րում « Կու տա կա յին կեն սա-

թո շակ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի և դ րա հետ 

հա մա կար գա յին ա ռու մով փոխ կա պակց ված այլ օ րենք նե րի ու նոր մա տիվ 

ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա կար գա վո րումն ե րը հա մա պա տաս խա նեց-

նե լու սույն ո րոշ ման պա հանջ նե րին։

Այսպիսով, կարելի է արձանագրել.

 ˬ Հա կա սահ մա նադ րա կան ճա նաչ վեց կու տա կա յին վճա րը։

 ˬ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կին վե րա պահ ված նոր մա տիվ ակ տե րի ըն դու նու մը 

փո խանց վեց օ րենս դի րին և այլն։

 ˬ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար-

ձա նագ րեց, որ մի ջազ գա յին պրակ տի կա յում գոր ծա տու նե րի և աշ խա-

տող նե րի կող մից կա տար վող սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի 
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տո կո սա յին հա րա բե րակ ցու թյունն այն պի սին է, որ հիմն ա կա նում գոր-

ծա տու նե րի հաշ վին են ձևա վոր վում սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ընդ-

հա նուր նպա տա կա յին վճար նե րի կե սից մինչև եր կու եր րոր դը։ Ան կախ 

թո շա կա յին հա մա կար գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, աշ խար հի բազ-

մա թիվ երկր նե րի (Շ վե դիա, ԱՄՆ, Մեծ Բ րի տա նիա, Ֆ րան սիա, Սին գա-

պուր, Լե հաս տան, Հուն գա րիա, Ս լո վե նիա, Խոր վա թիա, Ս լո վա կիա և այլն) 

փոր ձը վկա յում է, որ հա մե մա տա բար ա վե լի մեծ հա ջո ղու թյուն են ար ձա-

նագ րում այն երկր նե րը, որ տեղ կեն սա թո շա կա յին ա պա հով ման խնդրի 

լուծ մա նը մաս նակ ցում են ե րեք հիմն ա կան սուբ յեկտ ներ՝ պե տու թյու նը, 

գոր ծա տուն և աշ խա տո ղը։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 02.04.2014թ. թիվ ՍԴՈ-1142 ո րոշ ման պա-

հանջ նե րը կա տա րե լու նպա տա կով ա ռանց հան րա յին քննար կումն ե րի ՀՀ 

կա ռա վա րու թյու նը մշա կել և ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի քննարկ մանն է ներ կա յաց-

րել հա մա պա տաս խան փա թեթ, որն ըն դուն վել է 2014 թվա կա նի հու նի սի 21-ին։ 

Սույն փո փո խու թյան շրջա նա կում կու տա կա յին վճա րը վե րա փոխ վեց նպա-

տա կա յին սո ցիա լա կան վճա րի՝ պահ պա նե լով ողջ էու թյու նը: Միա ժա մա նակ, 

հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հան րա յին պայ քա րում ընդգրկ ված էին 

հիմն ա կա նում մաս նա վոր հատ վա ծի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ՀՀ կա ռա վա րու-

թյու նը ներ կա յաց րեց նոր ան ցու մա յին դրույթ ներ, հա մա ձայն ո րոնց՝ մաս նա-

վոր հատ վա ծի աշ խա տող նե րը կա րող են 3 տա րի (2017 թվա կա նին ևս մեկ 

տա րի ա վե լաց վեց) հրա ժար վել սո ցիա լա կան վճար կա տա րե լու պար տա կա-

նու թյու նից՝ դի մում ներ կա յաց նե լով մինչև 2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ը: 

Արդ յուն քում՝ հան րա յին ընդվզ ման ա լի քը թու լա ցավ և դան դա ղեց:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, 2014 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 3-ին, Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թյան Ազ գա յին ժո ղո վի թվով 33 պատ գա մա վոր նե րի ստո րագ րու թյամբ, 

կրկին դի մում ներ կա յաց վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րա-

կան դա տա րան:

Ինչ պես և նա խորդ ան գամ ՀՀ ԱԺ պատ գա մա վոր նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ ներն էին ՀՀ ԱԺ պատ գա մա վոր Արծ վիկ Մի նաս յա նը, ինչ պես նաև 
փաս տա բան ներ Ար տակ Զեյ նալ ա նը և Մե րի Խա չատր յա նը։
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Դի մու մի հա մա ձայն ՝ դռնբաց դա տա կան նիս տում, գրա վոր ըն թա ցա կար-

գով քննվեց ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից 21.06.2014թ. ըն դուն ված` « Կու տա կա-

յին կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի /ՀՕ-67-Ն/ և կից` ՀՕ-68-Ն, ՀՕ-69-Ն, ՀՕ-70-Ն, ՀՕ-71-Ն, ՀՕ-72-Ն, 

ՀՕ-73-Ն, ՀՕ-74-Ն, ՀՕ-75-Ն, ՀՕ-76-Ն և ՀՕ-77-Ն օ րենք նե րի, ինչ պես նաև դրանց 

հետ հա մա կար գա յին կա պի մեջ գտնվող «Ե կամ տա յին հար կի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի (ՀՕ-246-Ն) 6-րդ և 10-րդ հոդ ված նե րի` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը ո րո շե լու վե րա-

բեր յալ» գոր ծը:

2015 թվա կա նի հու լի սի 7-ին հրա պա րակ վեց ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա-

րա նի ՍԴՈ-1224 ո րո շու մը, հա մա ձայն ո րի.

i. « Կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան օ րեն քի` սույն գոր ծով վե ճի ա ռար կա 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 28, 

36 և 37-րդ կե տե րը, 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 7-րդ մա սը, 9-րդ հոդ վա ծի 

10-րդ մա սը, 13-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ, 5-րդ և 13-րդ մա սե րը, 37-րդ հոդ-

վա ծի 3-րդ և 5-րդ մա սի` «օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծով» դրույ թը, 39-րդ հոդ-

վա ծի 3-րդ մա սի եր րորդ նա խա դա սու թյու նը, 40-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 

2-րդ պար բե րու թյան` «ո րոնց կազ մը և ա ռա վե լա գույն չա փը սահ մա նում է 

Կենտ րո նա կան բան կը» դրույ թը, 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ պար բե-

րու թյան` «ող ջա միտ ե կամ տա բե րու թյուն» եզ րույ թը, 43-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 

մա սի` «ող ջա միտ շա հու թա բե րու թյուն» եզ րույ թը, 44-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-

սը, 46-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի երկ րորդ նա խա դա սու թյու նը, 62-րդ հոդ-

վա ծի 5-րդ մա սը, 62-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի երկ րորդ նա խա դա սու թյու նը, 

63-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի երկ րորդ նա խա դա սու թյու նը, 67-րդ հոդ վա ծի 

3-րդ մա սի 6-րդ կե տը, 81-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 81-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 

մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, 81-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը, 81-րդ հոդ վա ծի 7-րդ 

մա սը, 81-րդ հոդ վա ծի 13-րդ մա սը հա մա պա տաս խա նում են Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը` հաշ վի առ նե լով սույն ո րոշ ման 

մեջ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը:
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ii. « Կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան օ րեն քի 68-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը ճա նա չել Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 83.5-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հանջ նե րին 

հա կա սող և ան վա վեր:

iii. « Կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան օ րեն քի 44-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ինչ պես նաև 45-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

և 2-րդ մա սե րը` այն մա սով, ո րով տա րե կան գնա ճով ճշգրտված չա փով 

վե րա դարձ նե լու ե րաշ խի քը չի տա րած վում նաև տվալ օ րեն քի 9-րդ հոդ-

վա ծով նա խա տես ված` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու-

ջեից հատ կաց վող հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի վրա, ճա նա չել Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 1-ին, 3-րդ և 48-րդ /կետ 12/ 

հոդ ված նե րի պա հանջ նե րին հա կա սող և ան վա վեր:

iv. « Ներդ րու մա յին ֆոն դե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն-

քում լրա ցումն եր և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան օ րեն քը (ՀՕ-68-Ն օ րենք), « Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում լրա ցումն եր կա տա րե լու մա սին» 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը (ՀՕ-69-Ն օ րենք), «Ե կամ տա յին 

հար կի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի (ՀՕ-246-Ն) 6-րդ և 

10-րդ հոդ ված նե րը, «Ն վա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա վար ձի մա սին» Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը (ՀՕ-74-Ն օ րենք), « Դա տա կան ակ-

տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան օ րեն քը (ՀՕ-76-Ն օ րենք), «Ե կամ տա յին հար կի և պար տա դիր կու-

տա կա յին վճա րի անձ նա վոր ված հաշ վառ ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցումն եր կա տա րե լու 

մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը (ՀՕ-70-Ն օ րենք), «Ե կամ-

տա յին հար կի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում փո փո-

խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը 
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(ՀՕ-71-Ն օ րենք), «Ս նան կու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան օ րեն քը (ՀՕ-72-Ն օ րենք), « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բյու-

ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում 

լրա ցում կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը (ՀՕ-

73-Ն օ րենք), « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թյան օ րեն քում փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան օ րեն քը (ՀՕ-77-Ն օ րենք), « Կեն սա թո շա կա յին հա մա-

կար գի կու տա կա յին բա ղադ րի չի մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի-

նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սը հա մա պա տաս խա նում են Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը` հաշ վի առ նե լով սույն ո րոշ ման 

մեջ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը:

Այսպիսով, կարելի է արձանագրել.

 ˬ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը վճռեց, որ տա րե կան գնա ճով 

ճշգրտված չա փով պետք է ե րաշ խիք ներ տրա մադ րել ոչ միայն մաս նակ-

ցի 5 տո կո սի, այլև պե տու թյան կող մից ներդր ված 5 տո կո սի հա մար: Սույն 

պա հան ջը առ այ սօր չի ի րաց վել, քա նի-որ պե տու թյու նը չու նի բա վա րար 

հնա րա վո րու թյուն ներ այդ քան մեծ ե րաշ խիք ներ տրա մադ րե լու հա մար: 

Արդ յուն քում՝ ու նենք պար տա դիր հա մա կարգ, ո րը պե տու թյան կող մից ամ-

բող ջու թյամբ ե րաշ խա վոր ված չէ:
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ՄԱՍ 2. 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՀՍՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

i. 2008 թվա կա նի հոկ տեմ բեր և դեկ տեմ բեր ա միս նե րին, Հա մաշ խար հա յին 

բան կի և Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմն ադ րա մի մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ 

աշ խա տան քի արդ յուն քում, պատ րաստ վել է պաշ տո նա կան գրու թյուն 

« Կա յուն զար գաց ման ծրագ րի» վե րա բեր յալ: Այդ գրու թյու նը բաղ կա ցած է 

32 կե տից, ո րոն ցից կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գին են վե րա բե րում 22-

րդ կե տի վեր ջին 2 նա խա դա սու թյուն նե րը, ամ բող ջու թյամբ 23-րդ կե տը, 30-

րդ և 31-րդ կե տե րի ո րոշ հատ ված նե րը: Ըստ այդ պաշ տո նա կան գրու թյան 

Հա մաշ խար հա յին բան կը և Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմն ադ րա մը Հա յաս-

տա նում կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի փո փո խու թյուն նե րին և պար տա-

դիր կու տա կա յին հա մա կար գի անց ման վե րա բեր յալ ու նեին վե րա պա-

հումն եր: Այդ եր կու մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի տե սա կե տով՝ ՀՀ 

կա ռա վա րու թյան ա ռա ջադ րած պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա-

յին հա մա կար գը պետք է վե րա նա յել.

 ˬ անձ նա կան պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին գու մար ներ վա-

րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ու նե նալ պե տա կան պար տա տոմ սե րի և ար-

ժեթղ թե րի զար գա ցած շու կա,

 ˬ հաշ վի առ նե լով 2008 թվա կա նի աշ խար հի ֆի նան սա կան շու կա յի ճգնա ժա-

մը՝ նպա տա կա հար մար չէ այս պա հին որ դեգ րել ան հա տա կան, պար տա-

դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը, քա նի որ այն պետք է 

հիմն ված լի նի ֆի նան սա կան շու կա յի վրա,

 ˬ նոր կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը պե տա կան բյու ջեի վրա կդառ նա 

ծանր բեռ, ին չի արդ յուն քում պե տա կան բյու ջեի դի ֆի ցի տը կմե ծա նա, քա-

նի որ պե տու թյու նը ևս 5 տո կոս (ա ռա վե լա գույ նը՝ 25 000 ՀՀ դրամ) պետք է 

հատ կաց նի մաս նա վոր կեն սա թո շա կա յին ֆոն դե րին,
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 ˬ հա մա կար գը հա վել ալ բեռ է լի նե լու բյու ջեի հա մար՝ կեն սա թո շա կա յի նի 

հա մար կա տար վող ծախ սե րը 3 տո կո սից կհաս նեն 5,4 տո կո սի՝ 2021 թվա-

կա նին։

 ˬ 2008 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 13-ին, Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմն ադ րա մը (այ-

սու հետ՝ ԱՄՀ) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն է նե րա կա յաց րել « Հա յաս տա նում կեն-

սա թո շա կա յին բա րե փո խումն ե րի գծով ա ռա ջարկ նե րի մա սին» ԱՄՀ-ի մեկ-

նա բա նու թյուն նե րը: Ըստ ո րոնց՝ միաս նա կան հար կի (Ե կամ տա յին հար կի) 

հետ կապ ված ԱՄՀ-ն լուրջ մտա հո գու թյուն ներ ու նի: Սկզ բուն քո րեն ԱՄՀ-ն չի 

ա ռար կում ե կամ տա հար կի և սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան գծով ծրագ-

րե րի ֆի նան սա վոր մանն ուղղ ված սո ցիա լա կան վճար նե րի միաս նա կա-

նաց մա նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե կամ տա հար կը չպետք է միաս նա կա նաց վի, 

իսկ կա ռա վա րու թյու նը չպետք է մաս նակ ցի կու տա կա յին հա մա կար գի հա-

մար կա տար վող սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան վճար նե րի գոր ծըն թա-

ցին: Շա րու նա կե լով՝ խնդրա հա րույց է «5 տո կոս պե տու թյան մաս նակ-
ցու թյան» ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը աշ խա տող նե րից 
պե տա կան բյու ջեին փո խան ցե լը: Մաս նա վո րա պես, մտա հո գիչ է նաև 

այն հա վա նա կա նու թյու նը, որ իշ խա նու թյուն ստանձ նած հա ջորդ կա ռա վա-

րու թյուն նե րը (օ րի նակ՝ Լե հաս տա նում 2011 թվա կա նին) կա րող են վե րա նա-

յել օ րեն քը և աշ խա տող նե րին չփոխ հա տու ցել ի րենց կող մից կա տար ված 

վճար նե րը կամ էլ կա տար ված վճար նե րը աշ խա տող նե րի ան հա տա կան 

հա շիվ ե րում, որ պես ա վանդ նե րի ձևա կեր պե լիս, ա պառք ներ կու տա կել 

(ին չը ներ կա յումս տե ղի է ու նե նում հար կա յին գե րավ ճար նե րի վե րա դար ձի 

դեպ քում): Ըստ նրանց՝ ա ռա վել նպա տա կա հար մար կլի ներ, ե թե աշ խա-

տող նե րը ի րենց ե կա մուտ նե րից 10 տո կո սի չա փով ուղ ղա կիո րեն կու տա-

կեին ի րենց ան հա տա կան հաշ վի նե րում (այ սինքն՝ սե փա կան վճար նե րը՝ 

գու մա րած 5 տո կոս պե տու թյան մաս նակ ցու թյան վճա րը)՝ վե րաց նե լով պե-

տա կան բյու ջեի միջ նոր դա կան դե րը այդ հար ցում:

ii. USAID-ի ա ջակ ցու թյամբ փոր ձա գետ Օդ րե նո Մոր կու նիե նեն անդ րա դար-

ձել է « Հա յաս տա նի կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի բա րե փո խումն ե րի» 

հա յե ցա կար գա յին փաս տաթղ թին: Նա գնա հա տել է բա րե փո խումն ե րի 
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հա յե ցա կար գա յին այդ փաս տա թուղ թը և ա ռանձ նաց րել է մի շարք մտա-

հո գու թյուն ներ և ա ռա ջար կու թյուն ներ, դրանք են.

 ˬ միան ման և հա վա սա րա չափ կեն սա թո շակ բո լո րի հա մար, ով քեր ու նեն 

առն վազն 10 տար վա ա պա հո վագ րա կան ստաժ, կա րող է հա մար վել ոչ 

ար դա րա ցի այն ան ձանց հա մար, ով քեր ու նեն ա վե լի եր կար տա րի նե-

րի աշ խա տան քա յին ստաժ: Նա խորդ հա մա կար գում եր կա րատև աշ խա-

տան քա յին ստա ժը խիստ հար գի էր և այս հի շո ղու թյուն նե րը դեռևս շատ 

թարմ են: Լիտ վա յի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ մար դիկ հա վա նու թյուն են 

տա լիս կեն սա թո շա կի չա փի և ս տա ժի տա րի նե րի միջև կա պի ցան կա-

ցած դրսևոր ման: Տն տե սա կան տե սանկ ու նից էլ ող ջա միտ կլի նի մարդ-

կանց պարգևատ րել աշ խա տա շու կա յում ա վե լի եր կար ժա մա նակ մնա լու 

հա մար: Տն տե սու թյան հա մար լավ կլի նի, որ մար դիկ ա վե լի եր կար ժա-

մա նակ աշ խա տեն և կա տա րեն ա պա հո վագ րա կան վճար ներ, գո նե փոքր 

գու մար նե րով, սա կայն կա նո նա վոր կեր պով, քան թե ժա մա նակ առ ժա մա-

նակ վճա րեն մեծ գու մար ներ և հե տա գա յում պա հան ջեն կեն սա թո շակ ներ 

ա վե լի եր կար ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար,

 ˬ «Ա պա հո վագ րա կան վճար ներ–  կեն սա թո շակ» խիստ կա պը սո վո րա բար 

ա վե լի նպաս տա վոր է ա վե լի մեծ ե կա մուտ ներ ստա ցող նե րի հա մար, 

հետևա բար մի գու ցե ար ժե դի տար կել կեն սա թո շա կի այն մա սի պահ պան-

ման հար ցը, ո րը նման է գո յու թյուն ու նե ցող աշ խա տան քա յին տա րի քա-

յին կեն սա թո շա կին: Այդ տար բե րա կը կա րող է նշա նա կել աշ խա տան քա-

յին կեն սա թո շա կի ին դեք սա վոր ման փո փո խու թյուն՝ ըստ աշ խա տա վար ձի, 

ին դեք սա վոր ման գնա յին տար բե րա կի փո խա րեն: Աշ խա տան քա յին ստա-

ժի դի մաց ո րոշ լրա ցու ցիչ կեն սա թո շակ նե րի տրա մադր ման շա րու նա կե լը 

կա րող է ա վե լի թանկ ար ժե նալ՝ հա մե մա տած այ սօր նա խա տես վա ծի հետ, 

բայց դա կա րող է նաև լավ ե ղա նակ հան դի սա նալ բա րե փո խումն երն ա վե-

լի ըն դու նե լի դարձ նե լու հա մար,

 ˬ փաս տաթղ թում աս վում է (բա ժին 15.2.2.2), որ ակ տիվ ե րը կա ռա վա րող ըն-

կե րու թյուն նե րի թի վը շու կա յում կլի նի սահ մա նա փակ: Այս տեղ հարց է ա ռա-

ջա նում՝ ին չու և ինչ պես: Ա վե լի լավ է սահ մա նել լի ցեն զա վոր ման բարձր 
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պա հանջ ներ, քան թե ինչ-որ այլ սահ մա նա փա կումն եր: Ինչ պես Լիտ վա-

յում փոր ձը ցույց է տվել, շու կա յում միա ձու լումն ե րի մի ջո ցով այդ հար ցը 

արդ յու նա վետ կեր պով կա րող է լուծ վել ա ռանց պե տու թյան կող մից որևէ 

մաս նակ ցու թյան: Կար ծես թե III հե նաս յան կա մա վոր խնա յո ղու թյուն նե րի 

նկատ մամբ կի րառ վե լու է նույն վար չա կան հա մա կար գը, ինչ II հե նաս յան 

դեպ քում: Այս ո րոշ ման հիմն ա վո րու մը հստակ չէ: Դա կա րող է ո րոշ չա փով 

խառ նել շա հե րը և վ ա սել ա պա հո վագ րա կան շու կա յի բնա կա նոն զար-

գաց մա նը: Փաս տաթղ թում աս ված է (բա ժին 11.4.1.2), որ կա մա վոր ա պա հո-

վագ րա կան կեն սա թո շակ կա րող է տրա մադր վել միայն լի ցեն զա վոր ված 

ըն կե րու թյուն նե րի կող մից, ո րոնք որևէ այլ գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վել չեն 

կա րող լի նել: Արդ յոք դա նշա նա կում է, որ կա մա վոր ա պա հո վագ րա կան 

կեն սա թո շակ նե րի նպա տա կով ստեղծ վե լու են հա տուկ ա պա հո վագ րա-

կան ըն կե րու թյուն ներ և սո վո րա կան ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե-

րին թույլ չի տրվի ի րա կա նաց նել այդ պի սի գոր ծու նեու թյուն: Ե թե դա այդ-

պես է, ա պա հա մա կար գը ան տե ղի ռիս կի է դի մում, ո րով հետև այդ պի սի 

ըն կե րու թյուն նե րը կա րող են շատ փոքր լի նել և հա ճա խորդ նե րի փոքր թվի 

պատ ճա ռով բա վա րար մի ջոց նե րով ա պա հով ված չլի նել,

 ˬ կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի բա րե փո խումն ե րի նման եր կա րա ժամ ետ 

բա րե փո խումն ե րի հա ջո ղու թյան հա մար խիստ կարևոր է, որ պես զի բո լոր 

առնչ վող հաս տա տու թյուն նե րը ընդ հա նուր ըմբռ նում ու նե նան խնդիր նե րի 

և դ րանց լու ծե լու մի ջոց նե րի մա սին: Ճնշ ման տակ ըն դուն ված մի ջո ցա-
ռում ե րը եր կար կյանք չեն ու նե նա. մի գու ցե մինչև հա ջորդ ընտ րու-

թյուն նե րը: Աշ խա տան քա յին խմբի բո լոր գոր ծըն կեր նե րը պետք է պատ-

րաստ լի նեն փոխ զի ջումն ե րի գնալ, որ պես զի բա րե փո խումն ե րը սկսվեն 

և հետևո ղա կա նո րեն ի րա կա նաց վեն: Երբ հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բեր վի 

ընդ հա նուր ըմբռն ման շուրջ, կա ռա ջա նա ի րա կա նաց նող հաս տա տու թյան 

հար ցը: Լիտ վա յի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ միայն պե տա կան լիա զո րու թյուն 

և քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վու թյուն ու նե ցող հաս տա տու թյունն է կա-

րող ա ռաջ նոր դել գոր ծըն թա ցը: Դա պետք է լի նի որևէ նա խա րա րու թյուն, 

ո րը կու նե նա օ րենսդ րա կան նա խագ ծե րի մշակ ման լիա զո րու թյուն, դրանք 

կներ կա յաց նի խորհր դա րա նին և կա րող է վերց նել նաև քա ղա քա կան 

պա տաս խա նատ վու թյուն: Ե թե հա տուկ նպա տա կի հանձ նա ժո ղո վը տար-
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բե րակ է, այն պետք է ղե կա վար վի նա խա րա րի լիա զո րու թյուն ու նե ցող 

քա ղա քա կան գործ չի կող մից: Երկր նե րի մեծ մա սում դա կամ սո ցիա-
լա կան հար ցե րի նա խա րարն է, կամ ֆի նանս նե րի նա խա րա րը: Ո րո-

շու մը մե ծա պես կախ ված է նոր հա մա կար գի հա մար նա խա տես ված վար-

չա կան սխե մա յից` թե՞ որ նա խա րա րու թյան ի րա վա սու թյուն նե րի ո լոր տում 

պետք է լի նի. ֆի նանս նե րի, թե՞ սո ցիա լա կան հար ցե րի: Վար չա րա րու թյան 

վե րահսկ ման լիա զո րու թյուն ու նե նալն էա պես նպաս տում է ծրագ րի ի րա-

կա նաց մա նը:

Այսպիսով, կարելի է արձանագրել.

 ˬ Մի ջազ գա յին հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ն րանց ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րի դիր քո րո շումն ե րը, պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա-

յին հա մա կար գի վե րա բեր յալ, հա ճա խա կի և էա կա նո րեն փո փոխ վել են: 

Դա նկա տե լի է նաև Հա մաշ խար հա յին բան կի դեպ քում: Մաս նա վո րա պես՝ 

1990-ա կան թվա կան նե րին Հա մաշ խար հա յին բան կի գլխա վոր տնտե սա-

գետ Էս թել Ջէյմ սը պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կար գի հա մա կիրն էր, 

սա կայն 2000-ա կան թվա կան նե րին գլխա վոր տնտե սա գե տը դար ձավ Րա-

պըրդ Հոլզ մա նը, ով պայ մա նա կան կու տա կա յին հա մա կար գի կողմն ա-

կիցն էր: Ն րա 2001, 2006 և 2012 թվա կան նե րի ու սումն ա սի րու թյուն նե րը պայ-

մա նա կան կու տա կա յին հա մա կար գի վե րա բեր յալ վկա յում են, որ Հա մաշ-

խար հա յին բան կը 2000-ա կան թվա կան նե րին սկզբուն քո րեն փո խել էր իր 

դիր քո րո շու մը՝ պար տա դիր կու տա կա յի նից դե պի պայ մա նա կան կու տա-

կա յին հա մա կարգ:
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ՄԱՍ 3. 
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ
Մի ջազ գա յին փոր ձը փաս տում է, որ պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կար-

գի ան ցու մը հղի է լուրջ դժվա րու թյուն նե րով, ո րոնց հետևան քով Ար գեն տի նան 

և Հուն գա րիան ամ բող ջու թյամբ հրա ժար վե ցին այս հա մա կար գից, իսկ Բո լի-

վիան և Պե րուն այդ ուղ ղու թյամբ են ըն թա նում՝ հիմն ա կա նում վե րը նշված ֆի-

նան սա կան շու կա նե րի ռիս կե րի պատ ճա ռով: Նի կա րա գո ւան 2000 թվա կա նին 

պար տա դիր կու տա կա յի նի վե րա բեր յալ օ րեն քը ըն դու նե լուց հե տո, 2004 թվա-

կա նին, Հա մաշ խար հա յին բան կի խորհր դով, ո րո շեց այն չկի րա ռել՝ նկա տի 

ու նե նա լով նոր հա մա կար գի անց ման հետ կապ ված մեծ ծախ սե րը և աշ խա-

տող նե րի՝ նոր հա մա կար գին մաս նակ ցու թյան ցածր հա վա նա կա նու թյու նը:

2008-2011 թվա կան նե րի ըն թաց քում, Արևել ան Եվ րո պա յի բազ մա թիվ երկր-

ներ, ինչ պի սիք են՝ Լե հաս տա նը, Ս լո վա կիան, Էս տո նիան, Լիտ վան և այլն, ևս 

վե րա նա յել են պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կար գը, մաս նա վո րա պես՝ ժա-

մա նա կա վո րա պես կա սեց րել են պար տա դիր վճար նե րը, նվա զեց րել դրույ-

քա չա փե րը և այլն:

2000-ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րին ԱՄՆ-ի նա խա գահ Ջորջ Բու շը փոր-

ձեց փոքր չա փով պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կարգ ներդ նել սե րունդ-

նե րի միջև հա մե րաշ խու թյան հա մա կար գին զու գա հեռ, սա կայն ժո ղո վուր դը 

դեմ ե լավ և փոր ձը ձա խող վեց: Հատ կան շա կան է, որ տար բեր մի ջազ գա յին 

փոր ձա գետ նե րի գնա հա տա կան նե րով՝ ա զա տա կան շու կա յա կան հա մա կար-

գի ջա տա գով ԱՄՆ-ում է գոր ծում ա մե նա զո րա վոր սե րունդ նե րի հա մե րաշ խու-

թյան կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը, ըստ ո րի՝ ցածր ե կա մուտ ստա ցող ան-

ձինք հա րա բե րա կա նո րեն ա վե լի շատ կեն սա թո շակ են ստա նում, քան բարձր 

ե կա մուտ ու նե ցող նե րը:

2013 թվա կա նին Ռու սաս տա նը վե րա դար ձավ սե րունդ նե րի միջև հա մե-

րաշ խու թյան պե տա կան կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գին՝ ա պա հո վե լով նաև 

միջ սե րուն դա յին հա մե րաշ խու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ կեն սա թո շա կի հաշ-
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վարկ ման հիմ քում դրվե ցին թո շա կի անց ման տա րի քը, աշ խա տած տա րի նե րի 

թի վը, աշ խա տա վար ձի մե ծու թյու նը, վճա րումն ե րի մի մա սը ա վան դա յին հա-

շիվ եր փո խան ցե լու հնա րա վո րու թյու նը և այլն: Արդ յուն քում՝ ներդր վեց թո շա-

կի հաշ վարկ ման բա լա յին հա մա կարգ:

ՉԻ ԼԻԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ
1981 թվա կա նին զին վո րա կան դիկ տա տոր Օ.Պի նո չե տի իշ խա նու թյուն նե րը 

ա ռա ջինն էին, ո րոնք ներդ րե ցին պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին 

հա մա կար գը, ըստ ո րի՝ աշ խա տող նե րից պահ վող 10 տո կոս կեն սա թո շա կա-

յին վճա րումն ե րը ամ բող ջու թյամբ փո խանց վում են պար տա դիր կու տա կա յին 

ան հա տա կան հա շիվ ե րի վրա: Ն ման ծայ րա հեղ մո տե ցում աշ խար հում շատ 

քիչ երկր ներ են որ դեգ րել, այդ թվում՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը: Չի լիի 

Հան րա պե տու թյու նում 37 տա րի ար դեն իսկ գոր ծում է պար տա դիր կու տա կա-

յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը, ին չը թույլ է տա լիս գնա հա տել այս հա մա-

կար գի արդ յու նա վե տու թյու նը:

2016 թվա կա նի Չի լիի ողջ տա րած քով սկիզբ ա ռան բազ մա մարդ ցույ ցեր, 

ո րոնց մաս նակ ցում էին հար յուր հա զա րա վոր քա ղա քա ցի ներ: Ն րանք ու նեին 

միայն մեկ պա հանջ՝ չե ղար կել պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին 

հա մա կար գը: Ա ճող դժգո հու թյուն նե րի պատ ճա ռը՝ ցածր կեն սա թո շակն էր: 

Ներ կա յումս չի լիա ցի թո շա կա ռու նե րի 80 տո կո սը ստա նում է նվա զա գույն աշ-

խա տա վար ձից պա կաս կեն սա թո շակ, իսկ թո շա կա ռու նե րի 44 տո կո սը ստա-

նում է աղ քա տու թյան շե մից էլ ցածր թո շակ: Պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա-

թո շա կա յին հա մա կար գի գոր ծու նեու թյան արդ յուն քում բազ մա թիվ չի լիա ցի 

տա րեց ներ ի վի ճա կի չեն անց նել վաս տա կած հանգս տի, քա նի որ վեր ջին-

նե րիս թո շա կը բա վա րար չի ար ժա նա վա յել կան քի ա պա հով ման հա մար, և 

պար տադր ված շա րու նա կում են աշ խա տել նաև կեն սա թո շա կա յին տա րի քից 

հե տո: Այն դեպ քում, երբ հա մա կար գի հե ղի նակ նե րի հաշ վարկ նե րի հա մա ձայն՝ 

պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի մաս նակ ցի կեն սա-

թո շա կի մե ծու թյու նը պետք է լի ներ իր վեր ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձի 70 

տո կո սից ոչ պա կաս: Վատ թա րա գույն վի ճա կում են հայտն վել կա նայք, ով քեր, 

ե րե խա նե րի խնամ քի տա րի նե րին ո չինչ չկու տա կե լով և հե տա գա յում զբաղ-

վա ծու թյան ա պա հով ման խնդիր ու նե նա լով, ան հա մե մատ ցածր կու տա կա յին 



Միֆեր և իրականություն
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային hամակարգի մասին

35ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակ |

կեն սա թո շակ են ստա նում: Ի րա վի ճա կը չփրկեց նաև 2008 թվա կա նին Չի լիի 

կա ռա վա րու թյան կող մից յու րա քանչ ուր ե րե խա յի հա մար նա խա տես ված կու-

տա կա յին գու մար նե րի հատ կա ցու մը:

Հաշ վի առ նե լով ա ճող ժո ղովր դա կան ընդվ զու մը՝ Չի լիի նա խա գահ Մի շել 

Բա չե լե տը ստեղ ծել է հանձ նա ժո ղով, ո րը ղե կա վա րում է տնտե սա գետ Դե վիթ 

Բ րա վոն, ում առջև դրվել է խնդիր՝ ներ կա յաց նել հա վա սա րակշռ ված և տ րա-

մա բա նա կան նոր կեն սա թո շա կա յին հա մա կարգ:

2017 թվա կա նին խորհր դա րա նի քննարկ մա նը ներ կա յաց վեց կեն սա թո շա-

կա յին բա րե փո խումն ե րի փա թեթ, հա մա ձայն ո րի՝ ա ռա ջարկ վում էր բա ցի աշ-

խա տող նե րի 10 տո կո սից գոր ծա տու նե րը ևս 5 տո կոս պետք է վճա րեն, ո րից 3 

տո կո սը կուղղ վի ան հա տա կան կու տա կա յին հաշ վի ներ, իսկ 2 տո կո սը՝ կո լեկ-

տիվ խնա յո ղու թյուն նե րի հիմն ադ րամ: Այ սինքն՝ պար տա դիր կու տա կա յի նին 

կից գոր ծե լու էր նաև սե րունդ նե րի հա մե րաշ խու թյան կեն սա թո շա կա յին հա-

մա կար գը: Հիմն ադ րա մի ստեղծ ման հա մար անհ րա ժեշտ էր խորհր դա րա նի 

պատ գա մա վոր նե րի ոչ պա կաս 4/7 ձայ նե րի ա ջակ ցու թյու նը, ո րը բա ցա կա-

յում էր: Կեն սա թո շա կա յին բա րե փո խումն ե րի ուղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը 

շա րու նակ վում են. քննար կումն ե րը ա ռա վել սաստ կա նում են նա խընտ րա կան 

շրջա նում:

Չի լիի պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի հե ղի նա-

կու թյա նը մեծ հար ված հասց րե ցին ակ տիվ ե րի կա ռա վա րիչ նե րը՝ սահ մա նե-

լով և գան ձե լով բարձր՝ 4-6 տո կո սի չա փով, պարգևավ ճար ներ և ա նօ րի նա կան 

գոր ծարք նե րի մեջ մտնե լով իշ խա նու թյան տար բեր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

Վեր ջին շրջա նում Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի երկր նե րից Պե րո ւի կա ռա վա րու-

թյու նը ևս  ո րո շել է կազ մա վո րել հանձ նա ժո ղով, ո րը կու սումն ա սի րի և կա ռա-

ջադ րի պար տա դիր կու տա կա յին կենս թո շա կա յին բա րե փո խումն ե րի փա թեթ:

ԴԱ ՆԻԱ ՅԻ ԹԱ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ
1998 թվա կա նին Դա նիա յում ներդր վեց ան հա տա կան պար տա դիր կու տա-

կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը՝ սե րունդ նե րի միջև հա մե րաշ խու թյան 
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հա մա կար գին զու գա հեռ: Ընդ հա նուր ե կամ տի 1 տո կո սի չա փով պար տա դիր 

կու տա կա յին վճար ներ պար տա վոր էին կա տա րել 16-64 տա րե կան աշ խա-

տող նե րը, ըստ էու թյան՝ բո լո րը զբաղ ված նե րը: 2004 թվա կա նից պար տա դիր 

կու տա կա յին վճար նե րը կա սեց վել են և 2010 թվա կա նին ապ րի լի 30-ին պար-

տա դիր կու տա կա յին հա մա կար գը ի րա վա կա նո րեն դա դա րել է գո յու թյուն 

ու նե նալ, իսկ ֆոն դե րում կու տակ ված գու մար նե րը բա ժան վել են: 2007 թվա-

կա նին Դա նիա յում ներդր վել է « Վա ղա ժամ» կեն սա թո շա կա յին հա մա կարգ 

(anticipatory pensions), ո րը ա պա հո վում է ոչ միայն սե րունդ նե րի միջև, այլև միջ-

սերն դա յին հա մե րաշ խու թյու նը, քա նի որ թո շա կը հաշ վարկ վում է կեն սա թո-

շա կա ռո ւի ա մուս նա կան կար գա վի ճա կից, ստա ցած աշ խա տա վար ձից և թո-

շա կի անց ման տա րի քից ել նե լով:

ՀՈՒՆ ԳԱ ՐԻԱ
1997 թվա կա նին Հան գա րիա յում ըն դուն վել էր ան հա տա կան կու տա կա յին 

հա մա կար գը, ո րին պար տա դիր մաս նակ ցում էին այն ան ձիք, ով քեր օգտ-

վում են սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյու նից, ով քեր ա պա հո վագր ված են 

1998 թվա կա նին հու նի սի 30-ից հե տո: Կա մա վոր կա րող էին մաս նակ ցել այն 

ան ձիք, ով քեր ա պա հո վագր ված էին մինչև 1998 թվա կա նի հու նի սի 30-ը, կամ 

նրանց տա րի քը 42-ից բարձր էր: Բա զա յին ա պա հո վագ րու թյան և պար տա-

դիր կու տա կա յին վճար նե րը միա սին կազ մում էին 9,5 տո կոս, ո րից 1,5 տո կոս 

ուղղ վում էր բա զա յին ա պա հո վագ րու թյա նը, 8 տո կո սը՝ ան հա տա կա յին կու-

տա կա յին հա շիվ ե րին: Պա հումն ե րը ար վում էին ամ սա կան 71500 ֆո րի նտից 

(322 ԱՄՆ դո լար) բարձր ե կա մուտ ու նե ցող ան ձան ցից:

Ա պա հո վագր ված ան ձը, ով ու ներ կու տակ ված գու մար ներ, ստա նում էր 

բա զա յին կեն սա թո շա կի 75 տո կո սը, իսկ բա զա յին կեն սա թո շա կը հաշ վարկ-

վում էր մի ջին աշ խա տա վար ձից և աշ խա տած տա րի նե րի թվից ել նե լով: Մի-

ջին աշ խա տա վար ձը ին դեք սա վոր վում էր 1988 թվա կա նից սկսած:

2008-2009 թվա կան նե րի ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հետևան քով 

պե տու թյու նը թո շակ նե րի վճար ման մեծ խնդրի առջև կանգ նեց, ինչ պես նաև 

մաս նա վոր կեն սա թո շա կա յին ֆոն դե րի ակ տիվ ե րի ար ժե քը կտրուկ նվա զեց, 

ին չը պար տադ րեց իշ խա նու թյուն նե րին մշա կել և կ ան քի կո չել նոր կեն սա թո-
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շա կա յին բա րե փո խումն եր: 2010 թվա կա նին, կեն սա թո շա կա յին բա րե փո խում-

նե րի արդ յուն քում, Հուն գա րիա յում դա դա րեց գոր ծել պար տա դիր կու տա կա յին 

հա մա կար գը և վե րա դարձ ե ղավ սե րուն դե րի հա մե րաշ խու թյան կեն սա թո շա-

կա յին հա մա կար գին: 2009 թվա կա նից սկսած մաս նակ ցու թյու նը կու տա կա յին 

հա մա կար գին դար ձավ կա մա վոր: Մաս նա վոր ֆոն դե րում կու տակ ված գու-

մար նե րը փո խանց վե ցին պե տա կան բյու ջե: Ֆոն դե րի ակ տիվ ե րի գրե թե կե սը 

ներդր ված էր պե տա կան պար տա տոմ սե րում, ո րոնք չեղ ալ հայ տա րար վե ցին:

ԼԵ ՀԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ
1999թ. կեն սա թո շա կա յին բա րե փո խումն ե րի արդ յուն քում Լե հաս տա նում 

ներդր վեց 3 սյու նե րի վրա հիմն ված կեն սա թո շա կա յին հա մա կարգ.

1-ին սյու նը պե տա կան սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյունն էր, ո րի հա մար 

աշ խա տող նե րը ի րենց աշ խա տա վար ձի 12.22 տո կոսն էին վճա րում:

2-րդ ս յու նը ան հա տա կան պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կարգն էր, ո րի 

հա մար աշ խա տող նե րը ի րենց աշ խա տա վար ձի 7.3 տո կոսն էին վճա րում:

3-րդ ս յու նը ան հա տա կան կա մա վոր կու տա կա յին հա մա կարգն էր, ո րի 

հա մար յու րա քանչ ուր աշ խա տող իր հա յե ցո ղու թյամբ վճա րումն եր է կա տա-

րում:

Պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կար գը տա րած վում էր 1968 թ. դեկ տեմ բե րի 

31-ից հե տո ծնված նե րի վրա: Ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձից պա հումն եր չէին 

ար վում: Պա հումն եր չէր ար վում նաև մի ջին աշ խա տա վար ձի 30-ա պա տի կից 

ա վել աշ խա տա վար ձից: Մի ջին աշ խա տա վար ձը 2012 թ. կազ մել է 3416 զլո տի 

կամ 1093 ԱՄՆ դո լար:

2008-2009 թվա կան նե րի ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մը մեծ դժվա րու-

թյուն նե րի առջև կանգ նեց րեց Լե հաս տա նի կա ռա վա րու թյա նը. բյու ջեի դի ֆի-

ցի տը ա ճում էր, հետևա բար ա ճում էր նաև պե տա կան պարտ քը: 2011 թվա կա-

նին, հրա տապ կեր պով, Լե հաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը կեն սա թո շա կա յին 

հա մա կար գում մի շարք կտրուկ փո փո խու թյուն ներ ի րա կա նաց րեց, մաս նա-
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վո րա պես՝ տղա մարդ կանց դեպ քում՝ 65 տա րե կան, կա նանց դեպ քում՝ 60 տա-

րե կան, կեն սա թո շա կա յին տա րի քը բարձ րաց վեց եր կու սե ռի դեպ քում էլ 67-ի: 

Հա ջորդ փո փո խու թյամբ պար տա դիր կու տա կա յին վճար նե րը նվա զեց վեց 5 

տո կո սով` փո խա րե նը ա վե լաց նե լով պե տա կան սո ցիա լա կան ա պա հո վագ-

րու թյան հա մա կար գին ուղղ վող վճա րումն ե րը, արդ յուն քում՝ 1-ին սյան վճա-

րումն ե րը դար ձան 17,22 տո կոս, իսկ 2-րդ ս յա նը՝ 2,3 տո կոս (պար տա դիր կու-

տա կա յին): 2017 թվա կա նին պար տա դիր կու տա կա յին վճար նե րը բարձ րաց վե-

ցին 3.5 տո կո սի: Այս պի սով՝ Լե հաս տա նը ևս մաս նա կիո րեն վե րա նա յեց պար-

տա դիր կու տա կա յին հա մա կար գը:

Ս ԼՈ ՎԱ ԿԻԱ ՅԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ
2004 թ. Ս լո վա կիա յի Հան րա պե տու թյու նում ըն դուն վել է Ան հա տա կան կու-

տա կա յին օ րեն քը, ո րը ու ժի մեջ է մտել 2005 թ.: Ան հա տա կան կու տա կա յին հա-

մա կար գին պար տա դիր մաս նակ ցում էին 2005 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից հե տո 

աշ խա տան քի շու կա նոր մտնող ան ձիք: Այն ան ձիք, ով քեր մինչև 2005 թվա-

կա նի հուն վա րի 1-ն էին աշ խա տան քի շու կա մտնել, մինչև 2006 թվա կա նի հու-

նի սի 30-ը կա րող էին կա մա վոր ընդգրկ վել: Սե րունդ նե րի հա մե րաշ խու թյան 

պե տա կան հա մա կար գը զու գա հեռ շա րու նա կել է գոր ծել:

Սե րունդ նե րի հա մե րաշ խու թյան պե տա կան հա մա կար գի հա մար յու րա-

քանչ ուր աշ խա տող վճա րում է իր ե կամ տից 14 տո կոս, իսկ պար տա դիր կու-

տա կա յի նի հա մար՝ 9 տո կոս:

Վ ճա րումն եր պար տա վոր են ա նել այն աշ խա տող նե րը և ինք նազ բաղ ված-

նե րը, ով քեր 12 ամս վա կտրված քով յու րա քանչ ուր ա միս 339.8 եվ րո յից ա վել 

ե կա մուտ են վաս տա կում: Պա հումն եր չի ար վում ամ սա կան 3076 եվ րո յից ա վել 

ե կամ տից:

2009 թ. հնա րա վո րու թյուն տրվեց պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կարգ 

կա մա վոր ան ցում կա տա րած աշ խա տող նե րին վե րա դառ նալ հա մե րաշ խու-

թյան պե տա կան հա մա կար գին, ինչ պես նաև 2009-2012 թվա կան նե րին աշ խա-

տան քա յին շու կա նոր մտնող աշ խա տող նե րին՝ պար տա դիր կու տա կա յին հա-

մա կար գին մաս նակ ցել կա մա վոր:
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ԼԻՏ ՎԱ ՅԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ
2004 թվա կա նից Լիտ վա յում սկսել է գոր ծել նոր կու տա կա յին հա մա կար գը, 

ո րից կա րող են օգտ վել բո լոր զբաղ ված նե րը, արդ յուն քում՝ կեն սա թո շա կա յին 

հա մա կար գը ներ կա յումս ու նի հետև յալ տես քը.

 ˬ Պե տա կան սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան հա մա կարգ՝ « Սոդ րա» (սե-

րունդ նե րի հա մե րաշ խու թյան հա մա կարգ) – բա զա յին թո շակ,

 ˬ Պե տա կան սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան հաշ վին կու տա կումն եր կեն-

սա թո շա կա յին ֆոն դե րում – կու տա կա յին թո շակ,

 ˬ Կեն սա թո շա կի լրա ցու ցիչ խնա յո ղու թյուն պե տա կան սո ցիա լա կան ա պա-

հո վագ րու թյան կամ կու տա կա յին ֆոն դե րի ուղ ղու թյամբ – լ րա ցու ցիչ թո շակ:

Բա զա յին թո շա կը կազ մում է 360 լի տաս (104.4 եվ րո):

Կու տա կա յին հա մա կար գին մաս նակ ցու թյու նը կա մա վոր է, կեն սա թո շա-

կա յին ֆոնդ չընտ րե լու դեպ քում՝ այդ գու մա րը մնում է պե տա կան կեն սա թո-

շա կա յին հա մա կար գում:

Յու րա քանչ ուր աշ խա տո ղի հաշ վով ամ սա կան սո ցիա լա կան ա պա հո վագ-

րու թյան հա մար վճար վում է աշ խա տա վար ձի 33,98 տո կո սը, ո րից 3 տո կո սը 

աշ խա տողն է վճա րում, իսկ մնա ցած 30,98 տո կո սը՝ գոր ծա տուն:

Ն վա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա վար ձը կազ մում է 1000 լի տաս (289 եվ րո), 

ո րից պա հում չի ար վում:

2004-2008 թվա կան նե րին Լիտ վա յում բա րեն պաստ մի ջա վայր էր կու տա-

կա յին հա մա կար գի զար գաց ման հա մար, սա կայն 2008 թվա կա նից, երբ սկսեց 

ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մը, ար ժեթղ թե րի գնե րի ան կում գրանց վեց, 

ին չի արդ յուն քում նվա զե ցին կեն սա թո շա կա յին ֆոն դե րում կու տա կումն ե րը:
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Սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան վճար նե րի ո րո շը մա սը գնում է կու տա-

կա յին հա մա կար գին: 2004 թ.-ից մինչև 2007 թ. սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու-

թյան վճար նե րից կու տա կա յին մաս նա բա ժի նը 2,5 տո կո սից աս տի ճա նա բար 

բարձ րա ցավ 5,5 տո կո սի: 2009 թ. կու տա կումն ե րը նվա զե ցին 3 տո կո սի, այ նու-

հետև՝ 2 տո կո սի: 2012 թվա կա նին կրկին նվա զե ցին մինչև 1,5 տո կո սի: 2013 թ. 

բարձ րաց վեց 2 տո կո սի:

2016 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից կեն սա թո շա կա յին ֆոն դե րում կու տա կումն ե-

րը կազ մում են`

 ˬ 2 տո կոս սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան վճար նե րի մաս նա բաժ նից,

 ˬ 2 տո կոս կու տա կո ղի աշ խա տա վար ձից,

 ˬ 2 տո կոս պե տա կան բյու ջեից (նա խան ցած տար վա մի ջին աշ խա տա վար ձի 

չա փով):

Աղյուսակ 1. Լիտվայի կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կառուցվածքը և 

դինամիկան
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Սոց.ա պաhով. վճար-
նե րը ( %)

34 31.5 30.5 29.5 28.5 37 38 38 38.5 37.5 38 38 36.5

Սոց.ա պա հով. վճար-
նե րից կենս. ֆոն դին 
( %)

- 2.5 3.5 4.5 5.5 3 2 2 1.5 2.5 2 2 3.5

Աշ խա տա վար ձից 
կենս. ֆոն դին ( %)

- - - - - - - - - - 1 2 2

Պետ.բյու ջեից ( %) - - - - - - - - - - 1 2 2

Այս պի սով՝ Լիտ վա յի կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի ա ռա վե-

լու թյու նը այն է, որ այն աշ խա տո ղին ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս՝ 



Միֆեր և իրականություն
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային hամակարգի մասին

41ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակ |

մտնել կու տա կա յին հա մա կարգ, թե՝ ոչ: Կու տա կա յին ֆոն դե րին գու մար ներ են 

հատ կաց վում ար դեն իսկ վճա րած սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան վճար-

նե րից, իսկ աշ խա տո ղը ըն դա մե նը լրա ցու ցիչ վճա րում է 1 տո կոս: Կու տա կա յին 

հա մա կարգ մտնե լու դեպ քում պե տու թյու նը իր հեր թին վճա րումն եր է կա տա-

րում` խրա խու սե լով հա մա կար գի կա յաց մա նը:

ԼԱՏ ՎԻԱ ՅԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ
2001 թվա կա նի հու նի սի 1-ից Լատ վիա յում գոր ծում է 3 մա կար դա կի կեն սա-

թո շա կա յին հա մա կարգ, դրանք են՝

 ˬ Պե տա կան կեն սա թո շա կա յին հա մա կարգ (սե րունդ նե րի հա մե րաշ խու-

թյան),

 ˬ Պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կարգ,

 ˬ Կա մա վոր կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վագ րու թյուն:

Պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կար գը տա րած վում է 1971 թվա կա նի հու նիս 

1-ից հե տո ծնված նե րի վրա: Այն ան ձիք, ով քեր ծնվել են 1951 թվա կա նի հու նի-

սի 2-ից 1971 թվա կա նի հու նի սի 1-ը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, կա րող են 

կա մա վոր միա նալ կու տա կա յին հա մա կար գին:

Պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կար գից օգտ վե լու հա մար պետք չէ լրա ցու-

ցիչ վճար ներ կա տա րել:

Յու րա քանչ ուր աշ խա տո ղի հաշ վով, ամ սա կան սո ցիա լա կան ա պա հո-

վագ րու թյան հա մար, վճար վում է աշ խա տա վար ձի 34,09 տո կոս, ո րից 10,5 

տո կո սը աշ խա տողն է վճա րում, իսկ մնա ցած 24,09 տո կո սը՝ գոր ծա տուն: 

Սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան վճար նե րից՝ 34,09 տո կո սից, 20 տո կո սը 

բաշխ վում է պե տա կան կեն սա թո շա կա յին և պար տա դիր կու տա կա յին հա-

մա կար գե րի միջև:
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Աղյուսակ 2. Լատվիայի կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կառուցվածքը 

և դինամիկան

 Տա րի ներ
 Պե տա կան կեն սա թո շա կա յին  
հա մա կարգ (1-ին մա կար դակ)

 Պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կարգ 
(2-րդ մա կար դակ)

2001-2006 18 % 2 %

2007 16 % 4 %

2008 12 % 8 %

2009-2012 16 % 2 %

2013-2014 18 % 4 %

2015 15 % 5 %

2016 14 % 6 %

Ինչ պես ար դեն նշել ենք պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կար գից օգտ վե-

լու հա մար լրա ցու ցիչ վճար չի ար վում, այդ գու մա րը ընդգր ված է ընդ հա նուր 

պա հումն ե րի մեջ: Պար տա դիր կու տա կա յին վճա րի մաս նա բա ժի նը, կապ ված 

երկ րի ֆի նան սատն տե սա կան վի ճա կի հետ, ա նընդ հատ փո փոխ վել է, մաս-

նա վո րա պես՝ 2008 թվա կա նին պար տա դիր կու տա կա յին վճա րը 8 տո կո սից 

կտրուկ ի ջեց վել է 2 տո կո սի: Վեր ջին տա րի նե րին մաս նա կիո րեն բարձ րաց-

վել է, սա կայն դեռևս չի հա սել նա խաճգ նա ժա մա յին 8 տո կո սին: Ճգ նա ժա մա-

յին տա րի նե րին՝ 2009-2012, պե տա կան բյու ջեի դի ֆի ցի տի նվա զեց նե լուն էր 

ուղղ ված պե տա կան կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի մաս նա բաժ նի ա վե լա-

ցու մը՝ ի հա շիվ պար տա դիր կու տա կա յի նի:

2014 թվա կա նին Լատ վիա յում սահ ման վել են նվա զա գույն և ա ռա վե լա գույն 

պա հումն ե րի շե մեր.

 ˬ Ա ռա վե լա գույն շե մը – 46400 եվ րո տա րե կան,

 ˬ Ն վա զա գույն շե մը – 3840 եվ րո տա րե կան (12ա միս*320եվ րո):

Ներ կա յումս կեն սա թո շա կա յին տա րի քը 62 տա րե կանն է, սա կայն 2014 թվա-

կա նից, ա մեն տա րի, կեն սա թո շա կա յին տա րի քը 3 ամ սով բարձ րաց վե լու է 

մինչև 65 տա րե կա նի հասց նե լը:
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ԷՍ ՏՈ ՆԻԱ ՅԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ
Էս տո նիա յում կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը հիմն ված է 3 սյուն նե րի վրա, 

դրանք են՝

i. Պե տա կան թո շակ,

ii. Կու տա կա յին թո շակ (պար տա դիր),

iii. Լ րա ցու ցիչ կու տա կա յին թո շակ (կա մա վոր):

Պե տա կան կեն սա թո շա կը իր հեր թին բաղ կա ցած է՝ հիմն ա կան մա սից (բա-

զա յին թո շակ), աշ խա տած տա րի նե րի մա սից և վ ճա րած սո ցիա լա կան ա պա-

հո վագ րու թյան հար կե րի մե ծու թյամբ պայ մա նա վոր ված մա սից:

Մինչև պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կար գի ներդ րու մը 1998 թվա կա նից 

Էս տո նիա յում գոր ծել է կա մա վոր կու տա կա յին հա մա կար գը, ին չը թույլ է տվել 

հա մա կար գի արդ յու նա վե տու թյու նը և թե րու թյուն նե րը ստու գել պրակ տի կա յից 

ել նե լով:

2002 թվա կա նի մա յի սի 1-ից Էս տո նիա յում սկսել է գոր ծել պար տա դիր կու-

տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը, ո րը տա րած վում է 1982 թվա կա նի 

դեկ տեմ բե րի 31-ից հե տո ծնված նե րի վրա, այ սինքն՝ 18 տա րին լրա ցած այն 

ան ձանց վրա, ով քեր նոր էին աշ խա տա շու կա մտնում:

01.05.2002-31.10.2010 ժա մա նա կա հատ վա ծում պար տա դիր կու տա կա յին հա-

մա կար գին կա մա վոր կա րող էին միա նալ այն ան ձինք, ով քեր ծնվել են 1942-

1982 թվա կան նե րի ըն թաց քում:

Գոր ծա տուն յու րա քանչ ուր աշ խա տո ղի հաշ վով ամ սա կան աշ խա տա վար-

ձի 20 տո կո սի չա փով սո ցիա լա կան հարկ է վճա րում:

Պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կար գը, երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա-

վի ճա կով պայ մա նա վոր ված, փո փո խու թյան է են թարկ վել, մաս նա վո րա պես՝
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 ˬ 01.05.2002-31.05.2009 թվա կան նե րի ըն թաց քում՝ աշ խա տո ղը իր բրու տո-աշ-

խա տա վար ձի 2 տո կոսն է կու տա կել, գոր ծա տո ւի վճա րած սո ցիա լա կան 

հար կի հաշ վին պե տու թյու նը, իր հեր թին, ա վե լաց րել է 4 տո կոս,

 ˬ 01.06.2009-31.10.2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում պե տու թյու նը կու տակ ման հա-

մար բյու ջեից հատ կա ցում չի ա րել, պար տա դիր կու տա կա յին վճա րումն ե րը 

ամ բող ջու թյամբ ուղղ վել են սե րունդ նե րի հա մե րաշ խու թյան կեն սա թո շա-

կա յին հա մա կար գին (պե տա կան թո շա կին),

 ˬ 01.01.2011-31.12.2012 թվա կան նե րի ըն թաց քում՝ աշ խա տո ղը իր բրու տո-աշ խա-

տա վար ձի 1 տո կոսն է կու տա կել: Գոր ծա տո ւի վճա րած սո ցիա լա կան հար-

կի հաշ վին պե տու թյու նը իր հեր թին ա վե լաց րել է 2 տո կոս,

 ˬ 2013թվա կա նի հուն վա րի 1-ից սկսած վե րա դարձ է ե ղել պար տա դիր կու-

տա կա յի նի վճար նե րի սկզբնա կան տար բե րա կին, այ սինքն՝ աշ խա տո ղը 

իր բրու տո-աշ խա տա վար ձի 2 տո կոսն է կու տա կել: Գոր ծա տո ւի վճա րած 

սո ցիա լա կան հար կի հաշ վին պե տու թյու նը, իր հեր թին, ա վե լաց րել է 4 տո-

կոս:

2013 թվա կա նից պե տու թյու նը յու րա քանչ ուր ե րե խա յի հաշ վով 1 տո կոս կու-

տա կում է խնա մող ծնո ղի հա մար:

ՌՈՒ ՍԱՍ ՏԱ ՆԻ ԴԱՇ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
2013 թվա կա նի նո յեմ բե րին Ռո ւաս տա նում 6 մաս նա վոր կեն սա թո շա կա յին 

ֆոն դեր զրկվել են լի ցեն զիա յից, արդ յունք նում՝ 19 000 քա ղա քա ցի ներ կորց րել 

են շուրջ 470 մլն ռուբ լի ի րենց կու տա կած գու մար նե րը: Այդ մաս նա վոր կեն սա-

թո շա կա յին ֆոն դե րը չէին մտնում 50 խո շո րա գույն ֆոն դե րի մեջ, սա կայն տա-

րօ րի նակն այն է, որ այդ ֆոն դե րը ընդ հան րա պես չու նեին ներդ րու մա յին ե կա-

մուտ ներ, ին չը հա կա սում է «կու տա կա յին» հա մա կար գի հա յե ցա կար գա յին 

սկզբուն քին, այ սինքն՝ կու տա կած գու մար նե րը ընդ հան րա պես ե կա մուտ չէին 

բե րել: Ս նան կա ցած մաս նա վոր կեն սա թո շա կա յին ֆոն դե րից հա մե մա տա բար 

խո շոր էին՝ НПФ «Промрегион» (ա վե լի քան 200 մլն. ռուբ լի կու տա կումն ե րով), 

НПФ «Профессиональный независимый»-НПФ «Трансстрой» (123 մլն. ռուբ լի եր-
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կո սի հա մար): Ա վե լի վաղ՝ 2003 թվա կա նի օ գոս տո սին, սնանկ է ճա նաչ վել 

«Стимул-фонд» մաս նա վոր կեն սա թո շա կա յին ֆոն դը, ո րը այդ տա րի նե րին 

հա մար վում էր 50 խո շոր ֆոն դե րից մե կը, ու ներ 24 000 կեն սա թո շա կա յին պայ-

մա նագ րեր և 32 000 մաս նա կից ներ: Ֆոն դի ակ տիվ ե րի կա ռա վար մամբ էր 

զբաղ վում Кузбасспромбанк-ը, ո րը 1998 թվա կա նին Ռու սաս տա նի տնտե սա-

կան ճգնա ժա մի հետևան քով սնան կա ցել էր և վ ճա րեց կու տա կած գու մար-

նե րի մի մա սը: 2000-ա կան թվա կան նե րին Տ վե րի շրջա նում հիմն ադր ված 

«Содружество» մաս նա վոր կեն սա թո շա կա յին ֆոն դի նկատ մամբ քրեա կան 

գործ հա րուց վեց 2010 թվա կա նին, քա նի որ 450 կու տա կա յին կեն սա թո շա կա-

յին հա մա կար գի մաս նա կից ներ, հաս նե լով կեն սա թո շա կա յին տա րի քի, չստա-

ցան ի րենց կու տա կած գու մար նե րը: Գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում պարզ վեց, 

որ “Содружество” մաս նա վոր կեն սա թո շա կա յին ֆոն դը 105 մլն. ռուբ լի գու մար է 

փո շիաց րել, ին չի արդ յուն քում՝ հար յու րա վոր խաբ ված մար դիկ չեն կա րո ղա-

նում վե րա դարձ նել ի րենց կու տա կած գու մար նե րը:

2009 թվա կա նի դեկ տեմ բեր ամ սին կեն սա թո շա կա յին մի ջոց նե րի ևս մեկ 

կա ռա վա րիչ սնան կա ցավ: Խո շոր և հայտ նի «РБизнеси» ակ տիվ ե րի կա ռա-

վա րիչ ըն կե րու թյունն (նախ կին` УК Росбанка) ինք նա կամ սկսել էր սնան կաց-

ման գոր ծըն թա ցը, քա նի որ մաս նա վոր կեն սա թո շա կա յին ֆոն դերն ըն կե րու-

թյու նից պա հան ջում էին 2008 թվա կա նի ըն թաց քում ա ռա ջա ցած վաս նե րի 

փոխ հա տու ցու մը: Ըն կե րու թյան դեմ հայց էին ներ կա յաց րել խո շոր մաս նա-

վոր կեն սա թո շա կա յին ֆոն դե րը, դրանք էին՝ «Благосостояние», «Транснефть» 

և «Норильский никель»: Հայ ցագ նի ընդ հա նուր ար ժե քը կազ մում էր 1.34 մլրդ 

ռուբ լի:

Այսպիսով, կարելի է արձանագրել՝

 ˬ Աշ խար հում չկա և չէր էլ կա րող լի նել որևէ մեկ ընդ հա նուր ու նի վեր սալ 

բա նաձև կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի կազ մա կերպ ման հա մար, քա-

նի որ բազ մա գոր ծոն այս հա մա կար գի կեն սու նա կու թյու նը էա պես կախ-

ված է սո ցիալ-տնտե սա կան եր կա րա ժամ ետ զար գաց ման նե րազ գա յին 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, ո րոնք հատ կա պես ընդգծ վում են զար գա-

ցող փոքր տնտե սու թյուն նե րում
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 ˬ Տար բեր երկր ներ պատ մա կան տար բեր փու լե րում գնա ցել են տար բեր ճա-

նա պարհ նե րով։

 ˬ Պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը մի շարք երկր-

նե րում ապ րել է ճգնա ժամ և նույ նիսկ չե ղարկ վել։ Այն չի ա պա հո վել այն 

արդ յունք նե րը, ո րոնք ակն կալ վել են։

 ˬ Կու տա կա յին հա մա կար գի չե ղարկ ման օ րի նակ նե րը վկա յում են, որ այն 

փո խե լու խնդի րը բա ցա ռա պես պայ մա նա վոր ված է երկ րի իշ խա նու թյուն-

նե րի և ժո ղովր դի ցան կու թյամբ։

 ˬ Կեն սա թո շա կա յին ֆոն դե րի սնան կաց ման վտան գը դեռևս մնում է շատ 

բարձր՝ հաշ վի առ նե լով պար բե րա բար կրկնվող ֆի նան սատն տե սա կան 

ճգնա ժա մե րը և ան բա րե խիղճ տնտես վա րու մը:
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ՄԱՍ 4. 
ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ, ՌԻՍԿԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ներ կա յումս ի րա կա նաց վող կեն սա թո շա կա յին բա րե փո խումն ե րի կողմն ա-

կից նե րը, ի պաշտ պա նու թյուն ի րենց ծրագ րի, տար բեր տա րի նե րին բե րել էին 

և ներ կա յումս բե րում են հետև յալ հիմն ա վո րումն ե րը8.

 ˬ Հին հա մա կար գը չի ա պա հո վում սո ցիա լա կան ար դա րու թյան սկզբուն քը, չի 

խրա խու սում քա ղա քա ցուն ցույց տալ ե կա մուտ նե րը, իսկ աշ խա տա վար ձի 

և ա պա գա յում ստաց վող թո շա կի միջև բա ցա կա յում է հա մա պա տաս խան 

կա պը։ Նոր հա մա կար գը կդրդի քա ղա քա ցի նե րին ցույց տալ ե կա մուտ նե րը 

և դուրս գալ ստվե րից։

 ˬ Հա յաս տա նը ու նի ժո ղովր դագ րա կան խնդիր ներ։ « Ծե րա ցող հա սա րա կու-

թյու նը», կան քի տևո ղու թյան ա ճը նոր բեռ են դառ նում պե տա կան բյու ջեի և 

հին հա մա կար գի հա մար։ Աշ խա տող/թո շա կա ռու 1/1 հա րա բե րակ ցու թյու նը 

վտան գում է ֆի նան սա կան կա յու նու թյու նը և բա ցա ռում է ար ժա նա պա տիվ 

թո շա կի տրա մադ րու մը։

 ˬ Հա սա րա կու թյու նը սո վոր չէ մտա ծել իր ա պա գա յի մա սին և կու տա կել մի-

ջոց ներ ծե րու թյան հա մար։ Պե տու թյու նը պետք է սո վո րեց նի քա ղա քա ցի-

նե րին մտա ծել իր ծե րու թյան մա սին և օգ նել կու տա կել և ա վե լաց նել սե-

փա կան մի ջոց նե րը։

 ˬ Կու տա կա յին հիմն ադ րամն ե րի մի ջո ցով հա մա կար գի գոր ծադ րու մը 

կթեթևաց նի պե տա կան բե ռը, կա պա հո վի եր կա րա ժամ ետ փո ղեր, գու-

մար նե րը կներդր վեն Հա յաս տա նի տնտե սու թյու նում, իսկ այն մա սը, ո րը 

կուղղ վի դուրս, կտե ղա բաշխ վի, օ րի նակ, Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու-

թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյան երկր նե րում։

8  Ստորև հավաքել ենք բոլոր հիմնավորումները, որոնք ընդգրկված են եղել հայեցակարգային փաստաթղթերում, 

բարձրաձայնվել են կողմնակիցների կողմից, ներկայացվել են խորհրդարանին։
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 ˬ Քա ղա քա ցի նե րը ի տար բե րու թյուն հին հա մա կար գի կու նե նան սե փա-

կա նու թյան ի րա վունք ամ սա կան հինգ տո կո սով կու տակ ված մի ջոց նե րի 

նկատ մամբ, իսկ նրանց խրա խու սե լու հա մար պե տու թյու նը կա վե լաց նի 

նրանց հա շիվ ե րին ևս հինգ տո կոս։

 ˬ Ֆոն դե րի կա ռա վա րու մը կի րա կա նաց նեն ար տա սահ ման յան հե ղի նա կա վոր 

կա ռա վա րիչ նե րը, ին չը մի ջոց նե րի արդ յու նա վետ կա ռա վար ման ե րաշ խիք է։

 ˬ Հա մա կար գը ան ցել է ան վե րա դար ձե լիու թյան կե տը և ֆոն դե րի կա ռա վա-

րիչ նե րի գոր ծու նեու թյան դաա դա րե ցու մը կվա սի երկ րին, իսկ հա մա կար-

գի դա դա րե ցու մը ա վե լի ծանր բեռ կլի նի պե տու թյան հա մար։

 ˬ Գու մար նե րը ներդր ված են Հա յաս տա նի տնտե սու թյու նում և ն պաս տում են 

երկ րի զար գաց մա նը։

 ˬ Կու տա կա յին հա մա կար գի գոր ծադր ման հա մար անհ րա ժեշտ է հան րա յին 

վստա հու թյուն Կա ռա վա րու թյան նկատ մամբ, ինչն այ սօր առ կա է։

Ս տորև ներ կա յաց նենք կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի բազ-

մա թիվ խնդիր նե րը, այդ թվում նաև անդ րա դառ նա լով հա մա կար գի կողմն ա-

կից նե րի ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րին։

ՍՈ ՑԻԱ ԼԱ ԿԱՆ ԱՐ ԴԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԽՆԴԻ ՐԸ
Ան շուշտ միակ և միան շա նակ ըն դուն ման են թա կա փաս տար կը վե րա բե-

րում է հին հա մա կար գի ա նար դար լի նե լու հան գա ման քին։ Ան կախ քա ղա-

քա ցու՝ տա րի նե րի ըն թաց քում ստաց ված աշ խա տա վար ձից, վճար ված հար կե րից 

կամ կեն սա թո շա կա յին վճար նե րից, նրա թո շա կը պայ մա նա վոր ված էր բա ցա ռա-

պես աշ խա տան քա յին ստա ժով՝ ա ռանց մաս հա նումն ե րը հաշ վի առ նե լու։

Կեն սա թո շա կա յին բա րե փո խումն ե րի հա մա կար գի ինչ մո դել էլ ընտր վի, 

այն պետք է ա պա հո վի ար դա րու թյան սկզբուն քը։ Սա կայն կու տա կա յին 
հա մա կար գը միա կը չէ, ո րը կա րող է ա պա հո վել սո ցիա լա կան ար դա-
րու թյուն։ Գո յու թյուն ու նեն նաև այլ մե խա նիզմ եր, ո րոնք ա պա հո վում 
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են կա պը կյան քի ըն թաց քում վճար ված մաս հա նում ե րի և ծե րու թյան 
կեն սա թո շա կի միջև։ Ա ռա վել ման րա մասն ա ռա ջարկ վող հնա րա վոր տար-

բե րա կի մա սին կներ կա յաց վի սույն հե տա զո տու թյան Մաս 5-ում։

Կողմն ա կից նե րի հա ջորդ փաս տարկ նե րը թեև տե ղին են, սա կայն որևէ 

կապ չու նեն կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի հետ և դ րանց լու ծու մը գտնվում է 

կեն սա թո շա կա յին տի րույ թից դուրս։

Այս պես, Հա յաս տա նում առ կա է ստվե րա յին զբաղ վա ծու թյուն, հա զա րա վոր 

քա ղա քա ցի ներ զբաղ ված են ձեռ ներ ցու թյամբ կամ հան դի սա նում են վար-

ձու աշ խա տող, վաս տա կում են ե կա մուտ, սա կայն պատ շաճ գրանց ված չեն և 

չեն վճա րում ի րենց հա սա նե լի քը պե տա կան բյու ջեին։ Բազ մա թիվ են դեպ քե-

րը, երբ նույ նիսկ գրանց ված լի նե լու պա րա գա յում ձևա կերպ ված է ի րա կա նից 

ա վե լի ցածր ե կա մուտ՝ պե տու թյան առջև պար տա վո րու թյուն նե րը նվա զեց նե-

լու նպա տա կով։ Հան րա պե տու թյու նում կա յուն մեծ թիվ են կազ մում նաև աշ-

խա տող աղ քատ նե րը:

Կու տա կա յին հա մա կար գը որևէ կերպ չի կա րող լու ծել (և չ լու ծեց) 
ստվե րից դուրս գա լու խնդի րը, ին չը ակն կա լում էին նոր հա մա կար գի 

կողմն ա կից նե րը։ Ա վե լին՝ այս տա րի նե րի փոր ձը վկա յեց, որ սա որևէ ազ դե-

ցու թյուն չու նի քա ղա քա ցու կամ գոր ծա տո ւի վար քագ ծի փո փո խու թյան վրա։ 

Ս րա պատ ճառ նե րը բազ մա թիվ են.

 ˬ Ներ կա յումս հա վել ալ ստաց վող ե կա մու տը ա վե լի կարևոր է, քան տաս-

նամ յակ ներ հե տո ակն կալ վող ան հայտ չա փի թո շա կը,

 ˬ Աշ խա տա շու կա յի ծանր վի ճա կը, ան կա խա ցու մից հե տո խրո նիկ բարձր 

գոր ծազր կու թյու նը, վար ձատ րու թյան ցածր մա կար դա կը, աշ խա տող նե րի 

շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի բա ցա կա յու թյու նը նպաս տում են 

աշ խա տող նե րի հար մար վո ղա կա նու թյա նը առ կա վի ճա կին։

 ˬ Ստ վե րա յին դաշ տում աշ խա տում են ոչ պատ շաճ պե տա կան ու ոչ պե տա-

կան վե րահս կո ղու թյան պայ ման նե րում, արհ միու թյուն նե րի հիմն ա կա նում 



Վ Ե Ր Լ Ո Ւ Ծ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ  5

50 | ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակ

բա ցա կա յող դե րի պատ ճա ռով, այլ ոչ թե խրա խուս ման մե խա նիզմն ե րի 

բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով։

Ա վե լին՝ նոր հա մա կարգն այ սօր պա րու նա կում է ա նար դա րու-
թյան էա կան տարր, երբ ողջ հա սա րա կու թյան, այդ թվում նրանց, ով-
քեր ծնվել են 1974 թվա կա նից ա ռաջ, բյու ջե վճա րած հար կե րը ուղղ վում 
են հա մա կար գում ներգ րավ ված հա սա րա կու թյան մի փոքր հատ վա ծի 
հա շիվ ե րի հա մալր մա նը։ Այ սինքն, մի փոքր հատ վա ծի հա մար հա վել ալ 5 

(կամ ա ռա ջարկ վող 7,5) տո կո սը տրվում է բո լո րի վճա րած հար կե րից։

ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ԽՆԴԻ ՐԸ
Հա յաս տա նի կարևո րա գույն մար տահ րա վեր նե րից է ժո ղովր դագ րա կան 

խնդրի լու ծու մը։ Սույն խնդի րը բարձ րա ձայ նե լով, նոր հա մա կար գի կողմն ա-

կից նե րը ոչ միայն չեն նշում դրա ի րա կան պատ ճառ ներն ու ա կունք նե րը, այլ 

նաև չեն բա ցա հայ տում այն հան գա ման քը, որ նոր հա մա կար գը էլ ա վե-
լի է ծան րաց նե լու ժո ղովր դագ րա կան վի ճա կը։

Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կի վատ թա րա ցու մը պայ մա նա-

վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե րով, իսկ ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կի բա րե լա-

վու մը օբ յեկ տի վո րեն հնա րա վոր է միայն պե տա կան եր կա րա ժամ ետ ու հա-

մա լիր ծրագ րի հետևո ղա կան ու թի րա խա վոր ված ի րա կա նաց ման արդ յուն քում՝

 ˬ Տն տե սա կան դաշ տի մե նաշ նոր հա ցում և ա զատ ձեռ նե րե ցու թյան փաս-

տա ցի սահ մա նա փա կում,

 ˬ Աշ խա տա տե ղե րի, ար ժա նա պա տիվ վար ձատ րու թյան բա ցա կա յու թյան, 

տա րած քա յին ան հա մա չափ զար գաց ման, կան քի ո րա կի ցածր մա կար-

դա կի հիմն ա կան պատ ճառ նե րով աշ խա տան քա յին ներ քին և ար տա քին 

ար տա գաղթ,

 ˬ Ար տա գաղ թում են հիմն ա կա նում աշ խա տու նակ տա րի քի մար դիկ, ո րոնք 

լրաց նում են այլ երկր նե րի բյու ջեն, սա կայն Հա յաս տա նում մնա ցած տա-

րեց նե րին վճա րում է ՀՀ պե տա կան բյու ջեն,
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 ˬ Վեր ջին տաս տար վա ըն թաց քում Կա ռա վա րու թյան և Կենտ րո նա կան 

բան կի կող մից բնակ չու թյան ցածր ե կամ տի քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա-

նա ցում,

 ˬ Ծ նե լիու թյան ցու ցա նի շի ան կում (1990 թվա կա նին Հա յաս տա նում ծնվում էր 

80 հա զար ե րե խա, այժմ մոտ 42 հա զար),

 ˬ Ա մուս նու թյան և կա նանց ե րե խա ու նե նա լու մի ջին տա րի քի, ա մուս նա լու-

ծու թյուն նե րի թվի կա յուն աճ։

Ինչ պես տես նում ենք, բո լոր վե րը նշված խնդիր նե րը գտնվում են կեն-
սա թո շա կա յին հին հա մա կար գից դուրս, թեև ազ դում են վեր ջի նի ֆի նան-

սա կան կա յու նու թյան վրա։ Սա կայն նույն խնդիր նե րը ազ դում են նաև այլ՝ սո-

ցիա լա կան, տնտե սա կան, պաշտ պա նա կան խնդիր նե րի վրա։ Հետևա բար, 

այն մո տե ցու մը, թե հիմք ըն դու նել առ կա ծանր վի ճա կը, եր կա րա ժամ-
կետ՝ տաս նամ յակ նե րի կտրված քով հար մա րեց նել կեն սա թո շա կա յին 
հա մա կար գը նշված ծանր վի ճա կին, այլ ոչ թե լու ծել ժո ղովր դագ րա-
կան խնդիր նե րը ծնող հար ցե րը, ըն դու նե լի չի կա րող լի նել։

ԿԱ ՆԱՆՑ ԽՆԴԻ ՐԸ
Նոր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը ա վե լի է ծան րաց նե լու 

ժո ղովր դագ րա կան վի ճա կը։

Այն սահ մա նա փա կե լու է կա նանց տնտե սա կան ակ տի վու թյու նը և չի 
խրա խու սե լու ծնե լիու թյու նը։

Կի նը աշ խա տա շու կա յում ա ռա վել պա հանջ ված տա րի նե րը նվի րե լով 3 և 
ա վե լի ե րե խա ներ ու նե նա լուն և դաս տիա րա կու թյա նը, ան մի ջա պես 
դա տա պարտ վում է աղ քա տու թյան՝ հա ջորդ տա րի նե րին աշ խա տան քե լով 

նա չի կա րող բա վա րար գու մար կու տա կել տղա մարդ կանց հետ հա մար ժեք 

թո շակ ստա նա լու հա մար։ Տե ղի է ու նե նա լու կա նանց զանգ վա ծա յին աղ քա-

տա ցում։ Բա ցի այդ, կտրուկ նվա զե լու է աշ խա տան քա յին շու կա յում մրցու նա-

կու թյու նը:
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ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ԽՆԴԻ ՐԸ
Նույն հար ցը վե րա բե րում է կրթու թյա նը։ Բարձ րա գույն և հետ բու հա կան 

կրթու թյան, գի տա կան գոր ծու նեու թյան տա րի նե րը որևէ ազ դե ցու թյուն չեն ու-

նե նա ա պա գա թո շա կի վրա։ Հե տա գա յում մի ջին թո շակ ստա նա լու հա մար 

մար դը պետք է ան մի ջա պես մտնի աշ խա տա շու կա՝ ի հա շիվ ըն տա նիք կազ-

մե լու, ե րե խա ու նե նա լու և կր թու թյուն ստա նա լու։

Գ ՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ ԶԲԱՂ ՎԱԾ ՆԵ ՐԻ ԽՆԴԻ ՐԸ
Հա յաս տա նում զբաղ ված նե րի զգա լի մա սը ներգ րավ ված է գյու ղատն տե-

սու թյան ո լոր տում։ Գ յու ղատն տե սու թյան զար գաց վա ծու թյան ներ կա մա կար-

դա կի պայ ման նե րում նրանք դուրս կմնան պար տա դիր կու տա կա յին կես նա-

թո շա կա յին հա մա կար գից և կ հա վակ նեն միայն պե տա կան բա զա յին կեն սա-

թո շա կի։ Իսկ դա նշա նա կում է, որ գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ ված նե րը դա-

տա պարտ ված են աղ քատ ծե րու թյան։

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ՇՈՒ ԿԱ ՅԻ ՌԻՍ ԿԸ
Աշ խա տող նե րը կա րող են ժա մա նա կա րա պես աշ խա տու նակ չլի նել, գտնվել 

ե րե խա յի խնամ քի ար ձա կուր դում (մինչև 3 տա րի), առ կա ու սու ցում ստա նալ 

կամ եր կու տա րի ժամ ե տա յին զին ծա ռա յու թյան մեջ գտնվել և այլն. ան շուշտ, 

քիչ գու մար կկու տա կեն և հետևա բար ցածր կեն սա թո շակ կստա նան, ին չը ար-

դա րա ցի չէ և չի հա մա պա տաս խա նում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված 

սո ցիա լա կան պե տու թյան տես լա կա նին: Վե րը նշված խմբե րի հա մար նյու թա-

կան վի ճա կի վատ թա րա ցու մը հա կա սում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը, բազ մա-

թիվ մի ջազ գա յին հա մա ձայ նագ րե րին, օ րենք նե րին և են թաօ րենսդ րա կան 

ակ տե րին, մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 35-րդը, 36-րդը հոդ ված-

նե րին և 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին, «Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն-

վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րին, Եվ րո պա յի սո ցիա լա կան խար-

տիա յի 8-րդ հոդ վա ծին, « Մայ րու թյան և ման կու թյան պաշտ պա նու թյան մա սին» 

ՀՀ նա խա գա հի 29.03.1996թ. հրա մա նագ րին և այլն։

ԿՈՒ ՏԱԿ ՄԱՆ ԽՆԴԻ ՐԸ
Այն թե զը, որ հա սա րա կու թյու նը չգի տի կու տա կել և ն րան պետք է սո վո րաց-

նել, այս տա րի նե րին ա պա ցու ցեց իր սնանկ լի նե լը։ Վեր ջին շրջա նում բազ միցս 
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բարձ րա ձայն վեց, որ վեր ջին տաս տա րի նե րի ըն թաց քում ա վան դագր ված գու-

մար նե րի չա փը ՀՀ բան կե րում ա վե լա ցել է մի քա նի ան գամ։ Ե թե 2007 թվա կա-

նի հուն վա րի 1-ի դրու թյամբ Հա յաս տա նի բան կե րում ե ղել են դրա մա կան 

ա վանդ ներ՝ ֆի զի կա կան ան ձանց ա նու նից 143,6 մլրդ ՀՀ դրամ, ա պա 2018-ի 

հուն վա րի 1-ի դրու թյամբ, Հա յաս տա նի բան կե րում, այդ ա վանդ նե րի ծա-

վա լը կազ մում է 1 տրի լիոն 553 մլրդ ՀՀ դրամ: ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի խնա յո-

ղու թյուն նե րը ա ճել են տաս ան գա մից ա վե լի: Ընդ ո րում, 2018 թվա կա նի գար-

նա նա յին ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նակ, բազ մա թիվ ա վան դա տու ներ դուրս 

հա նե ցին ի րենց գու մար նե րը, իսկ այ նու հետև կրկին տե ղադ րե ցին բան կե րում։

Սա ա պա ցու ցում է, որ գու մար նե րի կու տա կու մը ա վե լի շատ պայ մա-
նա վոր ված է քա ղա քա կան և ֆի նան սա կան կա յու նու թյամբ, ինչ պես 
նաև ա մե նա կարևոր հան գա ման քով՝ բնակ չու թյան մոտ գու մար նե րի 
առ կա յու թյամբ։

ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԲՅՈՒ ՋԵԻ, ՏՆՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑՈՒ  
ՀԱ ՎԵԼ ՅԱԼ ԲԵ ՌԻ ԽՆԴԻ ՐԸ

Հան րու թյու նը և քա ղա քա կան դաշ տը բազ միցս մտա հո գու թյուն ներ են 

հայտ նել երկ րի տնտե սա կան վի ճա կի մա սին, մատ նան շե լով պե տա կան 

պարտ քի շեշ տա կի ա վե լա ցու մը, քա ղա քա ցի նե րի վճա րու նա կու թյան ան կու-

մը, թո շակ նե րի և աշ խա տա վար ձե րի ա ճի բա ցա կա յու թյու նը, տնտե սա կան 

ակ տի վու թյան ոչ բա վա րար մա կար դա կը և այլն։

Ողջ երկ րի, այդ թվում պե տա կան բյու ջեի բե ռի խնդի րը ներ կա յումս գոր ծող 

հա մա կար գի ա մե նա թույլ կող մե րից է։ Հա մա կար գը ոչ միայն չթեթևաց րեց, այլ 

նաև ա վե լաց րեց այդ բե ռը, թե՛ պե տա կան բյու ջեի, թե՛ քա ղա քա ցի նե րի հա մար։ 

Իր հեր թին հա մա կար գը դար ձավ լրա ցու ցիչ բեռ ողջ տնտե սա կան դաշ տի հա-

մար՝ նվա զեց նե լով սպա ռու մը։ Այ սինքն, բո լոր սո ցիա լա կան, տնտե սա կան 
և ֆի նան սա կան խնդիր ներն ու նեն հստակ պատ ճառ ներ և բա ցատ րու-
թյուն ներ։

 ˬ 2010 թվա կա նին ըն դուն ված փա թե թով սահ ման ված միաս նա կան ե կամ-
տա յին հար կի 23-ը և ա ռա վել ևս 28 տո կո սը ա վե լի բարձր է, քան 
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մինչ այդ գոր ծող ա ռանձ նաց ված՝ ե կամ տա հար կի և սոցվ ճա րի 
մաս հա նում ե րի ամ բող ջու թյու նը։

 ˬ Ար դեն բարձ րաց ված միաս նա կան ե կամ տա յին հար կը քա ղա քա ցի նե-
րի ու սե րին ա վե լաց րեց հա վել ալ 5 տո կոս բեռ։ Որ քան էլ հա մա կար գի 

կողմն ա կից նե րը ա սեն, որ դա բեռ չի՝ դա քա ղա քա ցու գու մարն է, բո լո րի 

հա մար պարզ է, որ սա ըն դա մե նը բա ռա խաղ է։ Գործ նա կա նում քա ղա քա-

ցու վճա րած բո լոր հար կե րը նույն պես ի րենն են, քա նի որ ուղղ վում են իր 

կող մից սպառ վող հան րա յին բա րիք նե րի ստեղծ մա նը։ Փաստ է, որ տե ղի է 

ու նե նում քա ղա քա ցու ի րա կան ե կամ տի ան կում։

 ˬ Պե տա կան բյու ջեից հա վել ալ հինգ տո կո սի հատ կա ցու մը իր հեր-
թին դար ձավ բեռ պե տա կան բյու ջեի հա մար։ Սույն լու ծու մը իր հեր թին 

հան գեց րեց նոր խնդիր նե րի՝ սո ցիա լա կան ա նար դա րու թյան, սո ցիա լա-

կան ծրագ րե րի կրճատ ման, պա կա սուր դի խնդրի բար դաց ման.

ա) Կա ռա վա րու թյու նը ողջ հան րու թյան կող մից ձևա վոր ված բյու ջե տա յին 

ե կամ տից, այդ թվում՝ նոր հա մա կար գում չընդգրկ ված զբաղ ված նե րի գու-

մար նե րից մաս հա նում է կա տա րում բնակ չու թյան մի փոքր թվի կու տա կա յին 

հա շիվ ե րին։

բ) Հա նուն կեն սա թո շա կա յին ֆոն դե րի գու մար նե րի հա մալր ման և մի փոքր 

հատ վա ծի օգ տին մաս հա նումն ե րի կրճատ վում են բյու ջե տա յին ծախ սեր, 

ո րոնք կա րող են ուղղ վել բազ մա թիվ սո ցիա լա կան ծրագ րե րի և հան րա յին 

բա րիք նե րի ստեղծ մա նը։

գ) Ա ռա ջա նում են լրա ցու ցիչ դժվա րու թյուն նե րի պա կա սուր դի զսպման 

հար ցում։

 ˬ Քա ղա քա ցի նե րի ա մե նամս յա ե կա մուտ նե րից միաս նա կան ե կամ-
տա յին հար կի և հա վել ալ հինգ տո կո սի գան ձու մից նվա զում է 
սպառ ման ո լոր տը 6-7,5 տո կոս։ Հա մա կար գի կողմն ա կից նե րը այդ-

պես էլ չներ կա յաց րե ցին ի րենց հաշ վար կը, թե որ քան է ազ դել քա ղա քա-
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ցի նե րի ե կա մուտ նե րի ան կու մը առևտ րի և ծա ռա յու թյուն նե րի վրա։ Ն կա տի 

ու նե նա լով յու րա քանչ ուր տա րի այդ թվի ա վե լա ցու մը, ակն հայտ է բա ցա-

սա կան ազ դե ցու թյու նը տնտե սու թյան ո րոշ ճյու ղե րի վրա։

 ˬ Պե տա կան բյու ջեի բե ռի ա վե լաց ման հա ջորդ հան գա ման քը պայ-
մա նա վոր ված է պե տու թյան պար տա վո րու թյամբ շա րու նա կել վճա-
րել հին հա մա կար գում մա ցած քա ղա քա ցի նե րի կեն սա թո շակ նե-
րը։ Այ սինքն նոր հա մա կար գի գոր ծադ րու մը պե տա կան բյու ջեի ծախ սե րի 

ա վե լաց ման պայ ման նե րում չի չե ղար կում պե տու թյան պար տա վո րու թյու-

նը շա րու նա կե լու վճա րել հին հա մա կար գին։ Այ սինքն տե ղի է ու նե նում բե-

ռի պահ պա նում մի ջոց նե րի կրճատ ման պայ ման նե րում։

 ˬ Քա նի որ ընդ դի մա խոս նե րը մշտա պես նշում էին, որ միայն կու տա կա յին 

կեն սա թո շակ նե րի վրա հույ սը դնե լով պե տու թյու նը չի ստեղ ծում նվա զա-

գույն ե րաշ խիք ներ կեն սա թո շա կա յին տա րի քի քա ղա քա ցի նե րի հա մար, 
Կա ռա վա րու թյու նը օ րենսդ րա կան փա թե թով սահ մա նեց, որ շա րու-
նա կե լու է վճա րել պե տա կան կեն սա թո շակ բո լոր քա ղա քա ցի նե րի 
հա մար՝ ան կախ նրանց կեն սա թո շա կի ձևից (հա վել ալ բեռ բյու ջեի 

հա մար թե հին հա մա կար գով, թե նո րով թո շա կի անց նող նե րի մա սով)։ 
Հետևա բար, բե ռի թեթևա ցում նույ նիսկ նոր հա մա կար գի ամ բող-
ջա կան գոր ծադր ման դեպ քում տե ղի չի ու նե նա լու, քա նի որ բո լո րը 
զու գա հեռ ստա նա լու են պե տա կան բա զի սա յին կրթա թո շակ: Իսկ 
այս դրույ թի վե րաց ման դեպ քում վտանգ կա ընդ հան րա պես մալ 
ա ռանց թո շա կի:

 ˬ Մաս նակ ցի կող մից կու տակ ված գու մար նե րի (ճշգրտված գնա ճով) ե րաշ խիք 

նույն պես տրվե լու է պե տա կան բյու ջեի հաշ վին, այ սինքն պո տեն ցիալ բեռ է 

դառ նա լու բյու ջեի հա մար։ Իսկ հաշ վի առ նե լով, որ տա րի նե րի ըն թաց քում 

ա ճե լով գու մա րը մե ծա նա լու է, ա պա պե տա կան բյու ջեն պար զա պես ի 
վի ճա կի չի լի նե լու ե րաշ խա վո րել քա ղա քա ցի նե րի խնա յո ղու թյուն նե-
րը։ Այն դեպ քում, երբ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը պա հան ջում է, 
որ ե րաշ խիք ներ տրա մադ րեն նաև պե տու թյան կող մից տրա մադր ված 
խնա յո ղու թյուն նե րի հա մար ճշգրտված գնա ճին հա մա պա տաս խան:
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Պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի մաս նա կից նե րի 

և կա տար ված վճար նե րի վե րա բեր յալ տես Հա վել ված 1. և 2.:

ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ ՇՈՒ ԿԱ ՅԻ ՌԻՍ ԿԸ
Ֆի նան սա կան շու կա յի ռիս կը ու ղեկ ցե լու է հա մա կար գին իր ողջ գո յու-

թյան ըն թաց քում։ Ե թե աշ խա տո ղը հաս նի թո շա կա յին տա րի քի տնտե սա կան 
ճգնա ժա մից ան մի ջա պես հե տո, նրա կու տա կած գու մար նե րը և ս տա-
նա լի քը կեն սա թո շա կը ցածր կլի նեն:

Ե թե աշ խա տո ղը տա րի ներ շա րու նակ իր կու տա կած գու մար նե րը փորձ 

ա նի ա վե լի մե ծաց նել, ա պա ֆի նան սա կան շու կա յում տա տա նումն ե րի արդ-

յուն քում կա րող է կորց նել բարձր և ցածր ե կամ տա բե րու թյուն ու նե ցող ֆոն դե-

րում ներդ րումն եր կա տա րե լիս, ին չի պատ ճա ռով, աշ խա տո ղը կեն սա թո շա կի 

անց նե լուց հե տո, կա րող է ու նե նալ գլխա վո րա պես պե տա կան կեն սա թո շակ և 

ցածր կեն սա մա կար դակ:

Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում զար գա ցած և զար գա ցող երկր նե րում էա-

կա նո րեն նվա զում է կեն սա թո շա կա յին ակ տիվ ե րի ե կամ տա բե րու թյու նը. 

ա ռան ձին երկր նե րում ե կամ տա բե րու թյու նը նույ նիսկ զրո յին է մո տե նում՝ ֆոն-

դի կա ռա վա րիչ նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի վճար նե րը հա տու ցե լուց հե տո:

Բ ՅՈՒ ՋԵ ՅԻ ՊԱ ԿԱ ՍՈՒՐ ԴԻ և Ե ԿԱՄ ՏԻ ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ  
ԲԱՐՁ ՐԱՑ ՄԱՆ ԽՆԴԻ ՐԸ

Պար տա դիր կու տա կա յին հա մա կար գի անց ման տա րի նե րին հնա րա վոր է 

պե տա կան բյու ջեի դի ֆի ցի տի ա վե լա ցում, պե տա կան բյու ջեից հատ կա ցում-

նե րը կրթու թյան, ա ռող ջա պա հու թյան և այլ ուղ ղու թյուն նե րով կնվա զեն: Նույ նը 

վե րա բե րում է աշ խա տա վար ձե րի և թո շակ նե րի բարձ րաց մա նը։

Վեր ջին տա րի նե րին աշ խա տա վար ձի և թո շա կի բարձ րա ցում, ըստ էու-

թյան, տե ղի չի ու նե ցել։ Ֆի նան սա կան ո լոր տի մի շարք նախ կին պա տաս խա-

նա տու ներ չէին թաքց նում, որ աշ խա տա վար ձե րի և թո շակ նե րի բարձ րա ցում, 

ա ռա ջի կա մի քա նի տա րի նե րին, չի լի նե լու։
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Նոր Կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը չեն թաքց նում, որ ե կա մուտ նե րի 

բարձ րաց ման հար ցը թեև քննարկ վում է, սա կայն բա վա կան բարդ խնդիր է։

Ակն հայտ է, որ կու տա կա յին հա մա կար գի ծախ սա տա րու թյու նը, ո րը 
տա րեց տա րի ա վե լա նա լու է, ահ ռե լի գու մար ներ է տա նե լու պե տա կան 
բյու ջեից ա վե լի դժվա րաց նե լով բնակ չու թյան ե կա մուտ նե րի բարձ րաց-
ման քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցու մը։ Եվ քա նի որ բարձր աշ խա-
տա վար ձը մե ծաց նե լու է պե տա կան բյու ջեից ել քե րը, Կա ռա վա րու թյան 
հա մար աշ խա տա վար ձի բարձ րա ցու մը, այս ի մաս տով, ցան կա լի չէ:

ՏՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ «ՆԵՐԴ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ» ԿԱՄ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԲՅՈՒ ՋԵԻ  
ՊԱ ԿԱ ՍՈՒՐ ԴԻ և ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԻ Ա ՎԵ ԼԱՑ ՄԱՆ ԽՆԴԻ ՐԸ

Երբ խոս վում է Հա յաս տա նի տնտե սու թյու նում գու մար նե րի ներդր ման մա սին, 

հար կա վոր է հաս կա նալ, որ ի րա կա նում գոր ծում է այլ մե խա նիզմ։ Հաշ վի առ նե լով 

ա ճած ահ ռե լի ֆի նան սա կան բե ռը, պե տա կան մի ջոց նե րի պա կա սուր դի խնդի-

րը Կա ռա վա րու թյու նը լու ծում է նույն ֆոն դե րից՝ իր իսկ կող մից փո խանց ված 
գու մար նե րը պար տա տոմ սե րի դի մաց վերց նե լով։ Անկն հայտ է, որ այս մո տե-

ցու մը, պե տա կան ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման տե սանկ ու նից, առն վազն տնտե-

սա մետ չէ, և հետևա բար նաև՝ արդ յու նա վետ կա ռա վար ման տե սանկ ու նից՝ ան-

հաս կա նա լի: Այ սինքն, հան րա յին մի ջոց նե րը միջ նորդ կա ռա վա րիչ նե րի մի ջո ցով 

կրկին տրվում են Կա ռա վա րու թյա նը, բայց ար դեն տո կո սով։ 01.06.2018 թվա կա նի 

դրու թյամբ ֆոն դե րի ակ տիվ ե րը տե ղա բաշխ ված են՝ հա յաս տան յան բան կե րում 

ձևա կերպ ված ա վանդ նե րը՝ մոտ 30,3 տո կոս, այ նու հետև, ՀՀ պե տա կան պար տա-

տոմ սե րը ՝ 30.2 տո կոս կամ 37,3 մլրդ. ՀՀ դրամ, օ տա րերկր յա ներդ րու մա յին ֆոն դե-

րի ար ժեթղ թե րը (ար տար ժույ թով)՝ 28,4 տո կոս կամ 35,1 մլրդ. ՀՀ դրամ, կոոր պո րա-

տիվ, հի փո թե քա յին և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի պար տա տոմ սեր՝ 9,1 

տո կոս կամ 11,3 մլրդ. ՀՀ դրամ, ա վանդ ներ և հաշ վի ներ ոչ ռե զի դենտ բան կե րում ՝ 2 

տո կոս կամ 2,5 մլրդ. ՀՀ դրամ: Վեր ջին տա րի նե րին նկատ վում է նաև ե կամ տա բե-

րու թյան ան կում: Ա ռա վել ման րա մա սը տե՛ս Հա վել ված ներ 4. և 5.-ը:

Ձևա վոր վել է պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րը վատ նե լու և բ յու ջեի բե-
ռի շա րու նա կա կան ա վե լաց ման եր կա րատև մե խա նիզմ, ո րի ա վար տը 
կա րող է լի նել բյու ջե տա յին սնան կու թյու նը։
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ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ԽՆԴԻ ՐԸ
Պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից 

մեկն այն է, որ Հա յաս տա նի պա րա գա յում, Կենտ րո նա կան բանկն է գլխա-
վո րել այս հա մա կար գի ներդ րու մը, այլ ոչ Աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան 
հար ցե րի նա խա րա րու թյու նը: Կենտ րո նա կան բան կի գլխա վոր նպա տա կը 

ոչ թե թո շա կա ռու նե րի հա մար լավ կան քի պայ ման ներ ա պա հո վելն է, այլ ֆի-

նան սա կան շու կա յի զար գա ցու մը, գնե րի կա յու նու թյան ա պա հո վու մը: Ֆի նան-
սա կան շու կա նե րը պետք է զար գաց նել ոչ թե պար տա դիր կու տա կա յին 
կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի ներդր ման մի ջո ցով՝ թո շա կա ռու նե րի 
կեն սա թո շակ նե րը վտան գե լով, այլ ժո ղովր դի ֆի նան սա կան հա մա կար-

գի հան դեպ վստա հու թյան բարձ րաց ման, ստվե րա յին տնտե սու թյան կրճատ-

ման, դրա մի քա նա կի ա վե լաց ման, ներդ րու մա յին մի ջա վայ րի արդ յուն քա հեն 

բա րե լավ ման, տնտե սա կան նե րու ժի ա ռա ջան ցիկ ընդ լայն ման և աշ խա տա-

շու կա յի կա յուն հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա հով ման և այլն մի ջոց նե րով:

ՖՈՆ ԴԵ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐԻՉ ՆԵ ՐԻ ԽՆԴԻ ՐԸ
Բարձր գնա հա տե լով Հա յաս տա նում ֆոն դե րի կա ռա վա րումն ի րա կա նաց-

նող մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մաշ խար հա յին հե ղի նա կու թյու-

նը, հարկ է նշել, որ ֆոն դե րի կող մից մի ջոց նե րի կա ռա վա րու մը ան հա-
տույց չէ։

Ա վե լին, այս հա մա կար գը, կա ռա վար ման տե սա կե տից, ա վե լի ծախ-
սա տար է, քան պե տա կան հա մա կար գը։ Ֆոն դե րի կա ռա վա րիչ նե րը գան-

ձում են բարձր գու մար ներ ի րենց ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց։

Հա յաս տա նի դեպ քում այդ ծա ռա յու թյան հա մար սահ ման ված պարգևավ-

ճա րը կա րող է հաս նել 1.5 տո կո սի (Օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը): Ըստ 

Օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ պար բե րու թյան. «… կեն սա թո շա կա-

յին ֆոն դի կա ռա վա րի չը, պար տա դիր կեն սա թո շա կա յին ֆոն դի ակ տիվ ե րի 

հաշ վին, կա րող է կա տա րել նաև տվալ պար տա դիր կեն սա թո շա կա յին ֆոն դի 

կա ռա վար ման հետ կապ ված ծախ սեր, ո րոնց կազ մը և ա ռա վե լա գույն չա փը 

սահ մա նում է Կենտ րո նա կան բան կը` հա մա ձայ նեց նե լով Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան ֆի նան սա կան ո լոր տի պե տա կան լիա զոր-



Միֆեր և իրականություն
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային hամակարգի մասին

59ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակ |

ված մարմն ի հետ»։ Այ սինքն՝ բա ցի պարգևավ ճար նե րից ֆոն դե րի կա ռա-
վա րիչ նե րը կա ռա վար չա կան ծախ սե րի հա մար փոխ հա տու ցում կա րող 
են ստա նալ:

Հա վել ված 3.-ի հա մա ձայն՝ պար տա դիր կեն սա թո շա կա յին ֆոն դե րի զուտ 

ակ տիվ ե րը հիմն ա կա նում տե ղա բաշխ ված են պահ պա նո ղա կան ֆոն դե րում, 

այ սինքն՝ հա մա կար գը ինք նաշ խատ ե ղա նա կով տե ղա բաշ խում է ի րա կա-

նաց րել: Փաս տա ցի, պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար-

գի մաս նա կից նե րը, առ այ սօր, չու նեն բա վա րար տե ղե կատ վու թյուն և հմ տու-

թյուն ներ ակ տիվ ե րի կա ռա վա րիչ և ֆոնդ ընտ րե լու հա մար:

Ֆոն դե րի ե կամ տա բե րու թյու նը 2018թ. ըն թաց քում (տա րե կա նաց ված) կազ-

մել է 6.9 տո կոս: Մեկ փա յի ար ժե քը ստեղծ ման պա հին 1000 ՀՀ դրա մից ա ճել է 

մինչև 1463 ՀՀ դրամ:

01.06.2018թ. դրու թյամբ կեն սա թո շա կա յին ֆոն դե րի զուտ ակ տիվ ե րի ար-

ժե քը կազ մել է 123.4 մլրդ դ րամ (զուտ ակ տիվ եր/ՀՆԱ հա րա բե րակ ցու թյու նը 

կազ մել է 2.3 %):

Կեն սա թո շա կա յին ցան կա ցած բա րե փո խում կամ նոր հա մա կար գի ստեղ-

ծում չպետք է ի րա կա նաց վի ի հա շիվ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի օ րի-
նա կան առևտ րա յին շա հի, ին չըը պետք է հաշ վի առ նել ցան կա ցած սցե նա-

րի դեպ քում։ Մի ջազ գա յին փոր ձը վկա յում է, որ կու տա կա յին հա մա կար գից 

դուրս գա լու արդ յու նա վետ դեպ քեր, հա մաշ խար հա յին պրակ տի կա յում, գո յու-

թյուն ու նեն։

Եվ որևէ տնտես վա րո ղի առևտ րա յին շահ չի կա րող ա վե լի բարձր լի նել, 

քան ան կախ պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյունն ու սե փա կան երկ րի և ժո ղովր-

դի շա հը, երկ րի ու ժո ղովր դի ազ գա յին անվ տան գու թյու նը։

ՄՐ ՑԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից, օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված չա փո րո-

շիչ նե րի հա մա ձայն, ընտր վել են եր կու ակ տիվ ե րի կա ռա վա րիչ ներ՝ «Ա մուն դի-
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ԱԿԲԱ Ա սեթ Մե նեջ մենթ» ՓԲԸ-ն և « Ցե-Կ վադ րատ Ամ պե գա Ա սեթ Մե նեջ մենթ 

Ար մե նիա» ՍՊԸ-ն, ո րոնք ա ռա ջար կում են գու մար նե րը ներդ նել 3 ֆոն դե րում՝ 

կա յուն ե կամ տա յին, պահ պա նո ղա կան և հա վա սա րակշռ ված: Հատ կան շա-

կան է, որ այս եր կու կա ռա վա րիչ նե րի միև նույն ֆոն դե րի դեպ քում պա հանջ-

վում են նույն չա փի պարգևավ ճար ներ (Տե՛ս Հա վել ված 3.): Ըստ էու թյուն՝ ֆոն-

դե րի կա ռա վար ման շու կան՝ դո ւո պո լիա է, որ տեղ ֆոն դի կա ռա վա րիչ նե րը չեն 

մրցակ ցում ցածր պարգևավ ճար ներ ա ռա ջար կե լով կամ բարձր ե կա մուտ ներ 

ա պա հո վե լով: Չի խրա խուս վում կեն սա թո շա կա յին ակ տիվ ե րի նոր կա ռա-

վա րիչ նե րի ի հայտ գա լը՝ ո՛չ տե ղա կան և ո՛չ էլ մի ջազ գա յին:

ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ Ա ՃԻ ՍՑԵ ՆԱՐ ՆԵ ՐԻ Ա ՆՈ ՐՈ ՇՈՒ ԹՅԱՆ ԽՆԴԻ ՐԸ
Կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի պա րա դոքս նե րից է տնտե-

սա կան ա ճի ազ դե ցու թյան հար ցը կու տակ ված մի ջոց նե րի վրա։

Տն տե սա կան ա ճի ազ դե ցու թյան վեր լու ծու թյան ժա մա նակ կա րող են գոր-

ծել ե րեք սցե նար ներ.

 ˬ Տն տե սա կան ցածր աճ (կամ ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժամ և տն տե-

սու թյան ան կում),

 ˬ Ներ կա յիս ցու ցա նիշ նե րի կա յուն պահ պա նում տաս նամ յակ նե րի հա մար,

 ˬ Բարձր տնտե սա կան աճ։

Ա ռա ջին սցե նա րի (ցածր տնտե սա կան աճ) դեպ քում ինք նին պարզ է երկ րի 

տնտե սու թյան և ֆի նան սա կան հա մա կար գի մտա հո գիչ լի նե լու հան գա ման քը՝ 

բո լոր ու ղեկ ցող հետևանք նե րով (բյու ջեի խնդիր ներ, քա ղա քա ցի նե րի կեն սա-

մա կար դա կի ո րա կա կան փո փո խու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյուն կամ նույ նիսկ 

ան կում և այլն)։ Այդ պատ ճա ռով ինք նին հո ռե տե սա կան սցե նա րին անդ րա-

դառ նա լու կա րիք չկա։

Երկ րորդ սցե նա րը այն դեպքն է, ո րը կա րող է թույլ տալ կա տա րել մա թե-

մա տի կա կան հաշ վարկ ներ և հիմն ա վո րել կու տա կա յին հա մա կար գի կող մից 
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ըն ձեռ վող հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Այս չե զոք սցե նա րի հա մա ձայն՝ հիմք է ըն-

դուն վում կա յուն ցու ցա նիշ նե րի պահ պա նու մը եր կա րա ժամ ետ կտրված քով։ 

Այս սցե նա րը են թադ րում է, որ տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում հա մա կար գի վրա 

չեն ազ դե լու այն բազ մա թիվ ռիս կե րը, ո րոնք առ կա են (քա ղա քա կան, տնտե-

սա կան, սո ցիա լա կան, ժո ղովր դագ րա կան և այլն), ինչ պես նաև հաս տա տուն է 

ըն դուն վում Հա յաս տա նի ներ կա յիս տե ղը հա մաշ խար հա յին տնտե սու թյան 

դաշ տում։

Հա սա րա կու թյու նը պետք է պա տաս խա նի եր կու հար ցի՝

 ˬ Որ քան է ի րեն գո հաց նում Հա յաս տա նի ներ կա յիս սո ցիա լա կան և տն տե-

սա կան մա կար դա կը,

 ˬ Որ քան է հա մոզ ված տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում որևէ ռիս կի ներ գոր ծու-

թյան բա ցա կա յու թյան հար ցում։

Եր րորդ սցե նա րը ա մե նա հե տաքրք րա կանն է։ Սույն սցե նա րի պա րա դոք սը 

այն է, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում, տնտե սու թյան շեշ տա կի ա ճի, բնակ չու թյան 

կեն սա մա կար դա կի և մի ջին աշ խա տա վար ձի էա կան բարձ րաց ման դեպ քում 

կու տակ ված գու մար նե րը (նույ նիսկ ա ռանց որևէ ռիս կի փո խազ դե ցու թյան) 

ա պա հո վե լու են աղ քա տու թյան շե մից ցածր կեն սա թո շակ։ Այլ կերպ ա սած, 

ե թե տնտե սա կան զար գաց ման որևէ փու լում բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա-

կը բարձ րա նա և օ րի նակ մի քա նի տար վա մեջ Հա յաս տա նը մո տե նա Արևել-

յան Եվ րո պա յի երկր նե րի կեն սա մա կար դա կին և մի ջին աշ խա տա վար ձե րին, 

ա պա կու տակ ված գու մար նե րը բա վա րա րե լու են միայն քա ղա քա ցի նե րի այ-

սօր վա Հա յաս տա նի կեն սա մա կար դա կին հա մար ժեք կեն սա թո շա կի տրա-

մադր ման հա մար։

ՎԵՐՋ ՆԱՐԴ ՅՈՒՆ ՔՈՒՄ ԹՈ ՇԱ ԿԻ ՉԱ ՓԻ Ա ՆՈ ՐՈ ՇՈՒ ԹՅԱՆ ԽՆԴԻ ՐԸ
Կու տա կա յին հա մա կար գի պայ ման նե րում կեն սա թո շա կա յին տա րի քի հա-

սած մար դու թո շա կի չա փը շա րու նա կում է մալ ա նո րոշ։ Իր հաշ վին կու-

տակ ված գու մար նե րով քա ղա քա ցին դեռ պետք է ա պա հո վագ րա կան ըն կե-

րու թյուն նե րից ձեռք բե րի կան քի ա պա հո վագ րու թյուն (ա նո ւի տետ)։ Որ քան 
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թո շակ մաս նա վոր ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րը կվճա րեն 
կու տակ ված գու մար նե րի դի մաց որևէ մե կը այ սօր ա սել չի կա րող։

ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ԱՆՇՐ ՋԵ ԼԻՈՒ ԹՅԱՆ ԽՆԴԻ ՐԸ
Մի ջազ գա յին փոր ձը վկա յում է, որ նույ նիսկ տաս նամ յակ ներ անց դժվա րու-

թյամբ, սա կայն հնա րա վոր է չե ղար կել կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա-

կար գը։

Մի ջազ գա յին փոր ձը տես Մաս 3-ում, իսկ Հա յաս տա նում դրա հնա րա վո րու-

թյուն նե րի մա սին՝ սույն հե տա զո տու թյան Մաս 5-ում։

ՀԻՄ ՆԱ ՎՈ ՐՈՂ ԱԿ ՏՈ ՒԱ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՇ ՎԱՐ ԿԸ
Կու տա կա յին հա մա կար գի կողմն ա կից նե րը օ րենսդ րա կան փա թե թի ըն-

դուն ման շրջա նում հայ տա րա րում էին, որ ու նեն բազ մա թիվ ակ տո ւա րա կան 

հաշ վարկ ներ։ Ազ գա յին ժո ղո վում քննար կան ժա մա նակ Ար տեմ Ա սատր յա նը 

նույ նիսկ հայ տա րա րեց մինչև 2080թ. հաշ վար կի առ կա յու թյան մա սին։ Սա կայն 

եր բեք նման հաշ վարկ նե րը չեն ներ կա յաց վել հա մա կար գի ընդ դի մա խոս նե րին։

Կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի ամ բող ջա կան ներդ րու մը 4 

տա րով հե տաձգ ման ազ դե ցու թյան գնա հատ ման մա սով վեր լու ծու թյուն ներ 

չեն ի րա կա նաց վել, սա կայն փաստն այն է, որ հե տաձ գու մը բա վա կա նին բա-

ցա սա կան ար ձա գանք է ու նե ցել թե´ կեն սա թո շա կա յին ֆոն դե րի ակ տիվ ե րի 

կա ռա վա րիչ նե րի, թե´ մի ջազ գա յին դո նոր նե րի և թե՛ առ հա սա րակ, հա մա կար-

գի կա յաց ման վրա:

Հա յաս տա նի ա պա գա յի հա մար տե սա կան հաշ վարկ ու նե ցող կու տա կա-

յին հա մա կար գի կողմն ա կից նե րի փաս տարկ նե րը ա վե լի հիմ ա վոր կլի նեին, 
ե թե ներ կա յաց վեր հետ հաշ վարկ՝ հիմն ա վոր վեր, որ Հա յաս տա նի կամ եվ-

րո պա կան երկր նե րի կող մից այս հա մա կար գին ան ցու մը, օ րի նակ, 1970-ա կան-

նե րին, այ սօր կա պա հո վեր ա վե լի բարձր կեն սա թո շակ, քան ներ կա յումս։

Կու տա կա յին հա մա կարգ չու նե նա լու պատ ճա ռով զար գա ցած պե տու թյուն նե-

րի ճգնա ժա մի բա ցատ րու թյու նը կա րող է հիմն ա վոր վել միայն հաշ վարկ նե րով՝ 
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ա պա ցու ցե լով, որ, օ րի նակ, Արևմտ յան Եվ րո պա յի երկր նե րում 30-40 տա րի ա ռաջ 

այդ հա մա կար գի ներ մու ծու մը կբե րեր ա վե լի բարձր թո շա կի, քան այ սօր կա։

Ն ման հաշ վարկ գո յու թյուն չու նի և եր բեք չի ներ կա յաց վել։

ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՎՍՏԱ ՀՈՒ ԹՅԱՆ, ԹԵ՞ ԲԱ ՐԵ ՓՈ ԽՈՒՄ ՆԵ ՐԻ  
ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ՎՍՏԱ ՀՈՒ ԹՅԱՆ ԽՆԴԻ ՐԸ

Եր բեք, որևէ երկ րում, նման բա րե փո խում չի կա րող հա ջո ղու թյուն ու նե նալ 

ա ռանց հան րա յին լայն ա ջակ ցու թյան։ Սա պետք է լի նի յու րա քանչ ուր քա ղա-

քա ցու գի տակց ված ընտ րու թյուն։ Ն ման ա ջակ ցու թյան բա ցա կա յու թյու նը ո րոշ 

Կա ռա վա րու թյուն ներ փոխլ րաց րել են ավ տո րի տար կա ռա վար ման պայ ման-

նե րում ո րո շումն ե րի ըն դուն մամբ։

Այս տեղ սա կայն խնդի րը այն քան ո րո շումն ե րի ըն դուն ման մեջ չէ, որ քան 

վստա հու թյան հա մա կար գի արդ յու նա վե տու թյան անհ րա ժեշ տու թյան մեջ։ Կու-

տա կա յին բա րե փո խու մը ամ բող ջա պես իր արդ յու նա վե տու թյու նը կա րող է ա պա-

ցու ցել տալ միայն տաս նամ յակ նե րի արդ յուն քում, ընդ ո րում յու րա քանչ ուր տա րի 

վտանգ վե լով տար բեր ռիս կե րի պատ ճա ռով։ Հետևա բար տվալ օր վա նույ նիսկ 
ա մե նա մեծ ժո ղովր դա կա նու թյուն վա յե լող իշ խա նու թյու նը չի կա րող հան-
դի սա նալ հա մա կար գի բազ մա թիվ՝ քա ղա քա կան, տնտե սա կան, ֆի նաս-
նա կան և այլ բնույ թի եր կա րա ժամ ետ ռիս կե րից ե րաշ խա վոր։

ԼԱՅՆ ՀԱՆ ՐԱ ՅԻՆ Ա ՋԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ և ՎՍ ՏԱ ՀՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱ ՑԱ ԿԱ ՅՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
Ն ման լայ նա մասշ տաբ և եր կա րա ժամ ետ բա րե փո խումն ե րի ի րա կա նաց-

ման հա մար անհ րա ժեշտ է լայն հան րու թյան ա ջակ ցու թյունն և վս տա հու թյու-

նը. դա որևէ կապ չու նի տվալ պա հի իշ խա նու թյուն նե րի ձևա վոր ման օ րի նա-

կա նու թյան կամ վստա հե լիու թյան հետ: Ան շուշտ, վեր ջին տա րի ներ ըն թաց քում 

ներդր վել են մի շարք գոր ծիք ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս մաս-

նակ ցին տե ղե կա նալ իր հա շիվ ե րում կու տա կումն ե րի չա փի և շար ժի մա սին, 

մաս նա վո րա պես՝ աշ խա տա վար ձա յին քար տե րի մի ջո ցով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 

նկա տի ու նե նա լով, որ կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի ի րա կան արդ յուք նե րը 

հնա րա վոր է փաս տա ցի տես նել և գ նա հա տել, առն վազն 20-25 տա րի հե տո, 

մաս նա կից նե րը ար դա րա ցիո րեն չեն վստա հում:
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Կեն սա թո շա կա յին բա րե փո խումն ե րի հա մար հան րու թյան ա ջակ ցու թյու նը 

և կար ծի քը ստա նա լու հա մար եր բեմն երկր նե րը դի մում են հան րաք վեի կամ 

պլե բիս ցի տի օգ նու թյա նը: Օ րի նակ՝ 1996 թվա կա նին Նոր Զե լան դիա յում նոր 

ձևա վոր ված կոա լի ցիոն կա ռա վա րու թյու նը ներ կա յաց րեց պար տա դիր կու-

տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի բա րե փո խումն ե րի փա թե թը, ո րը 

1997 թվա կա նին դրվեց հան րաք վեի: Հան րաք վեի մաս նա կից նե րի 91.8 տո կոս 

քվեար կեց դեմ, միայն 8.8 տո կո սը՝ կողմ: Արդ յուն քում՝ նոր զե լան դա ցի նե րը 

մեր ժե ցին պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը:

ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ՌԻՍ ԿԻ ԽՆԴԻՐ
Հա յաս տա նում, ե րե սուն տար վա ըն թաց քում, տե ղի ու նե ցան այն պի սի ի րա-

դար ձու թյուն ներ, ինչ պի սիք են Ար ցախ յան շար ժու մը և պա տե րազ մը, Ս պի տա-

կի երկ րա շար ժը, Խորհր դա յին Միու թյան փլու զու մը, ազ գա յին դրա մի ներ մու-

ծու մը, դրա մի պար բե րա կան կտրուկ ար ժեզր կումն ե րը, ներ քին քա ղա քա կան 

և տն տե սա կան ցնցումն ե րը, գոր ծազր կու թյան խրո նիկ բարձր մա կար դա կը, 

կո ռուպ ցիան և ստ վե րա յին տնտե սու թյան պահ պան վող մեծ տե սա կա րար 

կշի ռը, կա յուն ա ճող ար տա քին պարտ քը և այլն։

Եվ րո պա յում ազ գա յին դրամն ե րը փո խա րին վե ցին Եվ րո յով, միա վոր վե ցին 

և բա ժան վե ցին երկր ներ, փոխ վեց միգ րա ցիոն ռե ժի մը, ա վարտ վեց «սա ռը 

պա տե րազ մը», ե ղան մայր ցա մա քի վրա ազ դող քա ղա քա ցիա կան պա տե-

րազմն եր և այլն։

Ա վե լի վաղ ժա մա նա կաշր ջա նը վերց նե լով, հաս նե լու ենք «սա ռը» պա տե-

րազ մի տա րի նե րին, իսկ դրա նից ա ռաջ Երկ րորդ և Ա ռա ջին Հա մաշ խար հա յին 

պա տե րազմն ե րին։

Հետևա բար, մի քա նի տաս նամ յա կի ժա մա նա կա հատ վա ծը շատ եր-
կար է և ռիս կա յին նմա նա տիպ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար, որ-
տեղ ներ քին ռիս կե րին գու մար վում են նաև տա րա ծաշր ջա նա յին և հա-
մաշ խար հա յին ռիս կե րը։
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ՄԱՍ 5. 
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆՈՐ 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի բա րե փոխ ման խնդիրն աշ խար հի բո-

լոր պե տու թյուն նե րի ա մե նօր յա օ րա կար գի հարցն է։ Երկր նե րը մշտա պես 

փնտրում են ա ռա վել արդ յու նա վետ ե ղա նա կեր ի րենց քա ղա քա ցի նե րի ար-

ժա նա պա տիվ ծե րու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը նույն պես կա րիք ու նի կեն սա թո շա կա յին 

բա րե փո խումն ե րի շուրջ մեծ հան րա յին քննարկ ման և նոր հա մա կար գի մշակ-

ման։

Ն ման քննար կու մը պետք է լու ծի ե րեք հիմն ա կան խնդիր.

 ˬ Պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի չե ղարկ ման 

ան ցու մա յին շրջա նի մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մում,

 ˬ Կա մա վոր կու տա կա յին հա մա կար գի զար գաց ման հա մար խթա նիչ մի ջոց-

նե րի ձևա վո րում,

 ˬ Նոր կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի մշա կում։

Նոր կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի մշա կու մը օբ յեկ տի վո րեն պա
հան ջե լու է ո րո շա կի ժա մա նակ՝ խոր քա յին ու սում ա սի րու թյուն նե րի, 
ի րա վի ճա կի հա մա կող մա նի գնա հատ ման, հա մա կար գի մե խա նիզմ
նե րի մշակ ման, հան րա յին լայն քննար կում ե րի ի րա կա նաց ման հա
մար: Այս ըն թաց քում նախ անհ րա ժեշտ է՝ հե տաձ գել 2018 թվա կա նի 
հու լի սի 1ից ու ժի մեջ մտնող օ րենսդ րա կան այն դրույ թը, որն ան
խու սա փե լիո րեն կխո րաց նի վի ճա հա րույց պար տա դիր կու տա կա յին 
բա ղադ րի չի ներդր ման գոր ծըն թա ցը և արդ յուն քում՝ ևս մեկ ամ բող
ջա կան քայլ կար վի դե պի «ան վե րա դար ձե լիու թյան սահ մա նը»՝ նա
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խա տե սե լով շուրջ 80 հա զար նոր մաս նա կից նե րի պար տա դիր ներգ
րա վու մը: Մ յուս կող մից, մինչև խնդրի վերջ նա կան և բազ մա կող մա նի 
լու ծու մը, առ կա ռիս կե րը հաշ վի առ նե լով, անհ րա ժեշտ է նաև հա մա
կար գի մաս նա կից նե րի հա մար ա ռա վե լա գույնս նվա զեց նել պար տա
դիր նպա տա կա յին վճա րի դրույ քա չա փը:

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՉԵՂԱՐԿՈՒՄ
Պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի չե ղար կու մը ան-

մի ջա պես կա պա հո վի հետև յալ կարևո րա գույն խնդիր նե րի լու ծում.

 ˬ Մա սամբ կա վե լա նան հա մա կար գում ընդգրկ ված քա ղա քա ցի նե րի ե կա-

մուտ նե րը,

 ˬ Կն վա զեն պե տա կան բյու ջեի ծախ սե րը (տա րե կան 21 մլրդ. ՀՀ դրամ) և ճն-

շու մը պե տա կան բյու ջեի պա կա սուր դի վրա,

 ˬ Չի ա ռա ջա նա հա վել ալ պարտք վերց նե լու անհ րա ժեշ տու թյուն,

 ˬ Կա վե լա նան տնտե սու թյան սպառ ման ծա վալ նե րը և կձևա վոր վի տնտե-

սա կան ակ տի վու թյան լրա ցու ցիչ ի րա կան խթան։

Չե ղար կու մը պետք է ի րա կա նաց վի հաշ վի առ նե լով հա մա կար գում նե րառ-

ված բո լոր կող մե րի՝ պե տու թյան, ֆոն դե րի կա ռա վա րիչ նե րի, քա ղա քա ցի նե րի 

շա հե րը։

Կու տակ ված գու մար նե րը պետք է տե ղադր վեն քա ղա քա ցի նե րի ան հա-

տա կան հա շիվ ե րին և հաս տատ վի դրանց տնօ րին ման պայ ման ներն ու ժա-

մա նա կա ցույ ցը։

Ֆոն դե րի կա ռա վա րիչ նե րի կող մից տե ղա բաշխ ված եր կա րա ժամ ետ 

պար տա տոմ սե րը կա րող են վե րաձևա կերպ վել որ պես պե տա կան բյու ջեի 

առջև եր կա րա ժամ ետ պար տա վո րու թյուն ներ։
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ԿԱՄԱՎՈՐ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆԻ ԽԹԱՆՈՒՄ
Վեր ջին տա րի նե րը հստակ ա պա ցու ցե ցին, որ ե թե

ա) քա ղա քա ցի նե րի տնօ րի նու թյան տակ լի նում են հա վել ալ մի ջոց ներ,

բ) առ կա է քա ղա քա կան և տն տե սա կան կա յու նու թյուն,

գ) առ կա է վստա հու թյուն բան կա յին հա մա կար գի նկատ մամբ,

ա պա քա ղա քա ցի նե րի ա վանդ նե րը ար ձա նագ րում են ա ճի մի տում։

Սույն մի տու մը շա րու նա կե լու և եր կա րա ժամ ետ կու տակ ման մշա կույ թը 

զար գաց նե լու հա մար առ կա են լավ պայ ման ներ։

Անհ րա ժեշտ է շա րու նա կել աշ խա տան քը ինչ պես բան կա յին հա մա կար գի 

զար գաց ման և այն քա ղա քա ցի նե րին ա վե լի մոտ, մատ չե լի և ա ռօր յա յի ան-

բա ժա նե լի մաս դարձ նե լու (այդ թվում՝ ան կան խիկ գոր ծարք նե րի կշռի ա վե-

լաց ման), այն պես էլ եր կա րա ժամ ետ ա վան դագր ման կամ կեն սա թո շա կա յին 

տա րի քում սպա ռե լու նպա տա կով կու տակ ման հա մար։ Հատ կան շա կան է, որ 

պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի 4 տա րի նե րի գոր-

ծու նեու թյան ըն թաց քում կա մա վոր հի մունք նե րով միա ցել են ըն դա մե նը 476 
անձ (Տե՛ս Հա վել ված 2.):

Կա մա վոր կու տա կա յին հա մա կար գի կի րա ռու մը պետք է ի րա կա նաց-

վի ա ռողջ մի ջա վայ րում՝ քա ղա քա ցի-ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ 

փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյան և այդ հա մա կար գի պե տա կան կար գա վոր ման 

պայ ման նե րում։

ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հա յաս տա նի հա մար, նոր կեն սա թո շա կա յին հա մա կարգ մշա կե լուց ա ռաջ, 

անհ րա ժեշտ է ո րո շել այն հիմն ա րար սկզբունք նե րը, ո րոնց վրա պետք է կա-

ռու ցել այդ հա մա կար գը: Հաշ վի առ նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 

ՍԴՈ-1142 և ՍԴՈ-1224 ո րո շումն ե րը, ինչ պես նաև Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ-
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ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյան և G20-ի մո տե ցումն ե րը՝ ա ռա-

ջարկ վում են հետև յալ սկզբունք նե րը՝

i. Սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյու նը՝ որ պես ան ձի ի րա վունք

Մար դուն չպետք է պար տադ րել օգտ վե լու այս կամ այն կեն սա թո շա կա յին 

հա մա կար գից, երբ գո յու թյուն չու նի պե տա կան լիա կա տար ե րաշ խիք:

Ցան կա ցած բնույ թի մաս նա վոր կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի առ կա յու-

թյան պայ ման նե րում քա ղա քա ցին պետք է ու նե նա պե տա կան կեն սա թո շա-

կա յին հա մա կար գից օգտ վե լու այ լընտ րանք և ան հա տա կան ո րո շումն եր կա-

յաց նե լու ա զատ ի րա վունք։

ii. Սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյու նը՝ որ պես պե տու թյան պո զի տիվ 
պար տա վո րու թյուն

Պե տու թյու նը պար տա վոր է ա պա հո վել հա սա րա կու թյան այն խա վե րի կեն-

սա պա հո վու թյու նը, ով քեր ի րեն ցից ան կախ պատ ճառ նե րով դա ա նել չեն կա րող:

iii. Միջ սերն դա յին և ներ սերն դա յին հա մե րաշ խու թյուն

Ներ կա յիս աշ խա տող սե րուն դը պետք է ա պա հո վի ա վագ սե րոն դի հնա-

րա վո րինս բա րե կե ցիկ ծե րու թյու նը, ինչ պես նաև, ել նե լով իր մաս նակ ցու թյան 

աս տի ճա նից, պետք է ստա նա հա մա պա տաս խան թո շակ: Միա ժա մա նակ, 

ցածր ե կա մուտ ստա ցո ղի կեն սա թո շա կը պետք է հա րա բե րա կա նո րեն ա վե լի 

բարձր լի նի, քան բարձր ե կա մուտ ստա ցո ղի կեն սա թո շա կը:

iv. Սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան հա մար նպա տա կա յին վճար ներ

Այդ վճար նե րը պետք է փո խանց վեն պե տա կան բյու ջեի հա տուկ հաշ վին։ 

Օ րեն քով սահ ման ված չա փով և կար գով վճար նե րի մի մա սը կա րող է ուղղ վել 

պայ մա նա կան կու տակ ման՝ բա ցա ռա պես ան ձի սե փա կան պա տաս խա նատ-

վու թյամբ և ռիս կով:
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v. Ին դեք սա վոր ված կեն սա թո շակ ներ

Կեն սա թո շակ նե րը չպետք է կորց նեն ի րենց գնո ղու նա կու թյու նը և դ րանց 

մա կար դա կը պետք է հա մա պա տաս խա նի տվալ ժա մա նա կա հատ վա ծում 

երկ րի տնտե սու թյան զար գա ցա ծու թյան աս տի ճա նին և բ նակ չու թյան կեն սա-

մա կար դա կին։

vi. Ամ բող ջա կան մաս նակ ցու թյան ա պա հո վում

Հա սա րա կու թյան բո լոր շեր տե րի հա մար պետք է ա պա հո վել բա րե կե ցիկ 

կեն սա թո շա կա յին հա մա կարգ: Ա ռա վել տա րած ված և ըն դու նե լի է, երբ կեն-

սա թո շա կա յին մաս հա նումն ե րին մաս նակ ցում են գոր ծա տուն, աշ խա տո ղը և 

պե տու թյու նը: Կոր պո րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյան շրջա նակ նե րում գոր-

ծա տու նե րի կող մից աշ խա տող նե րի կեն սա թո շա կա յին ա պա հով մա նը մաս-

նակ ցու թյու նը պետք է դառ նա աշ խա տո ղի ներգ րավ ման հա մար մրցակ ցու-

թյան հիմն ա կան գոր ծոն:

vii. Հա մար ժե քու թյուն

Կեն սա թո շա կը պետք է բա վա րար լի նի ար ժա նա պա տիվ կանք վա րե լու 

հա մար: Թո շա կի մե ծու թյան հա մար ե լա կետ պետք է հան դի սա նա կեն սաա-

պա հով ման նվա զա գույն սպա ռո ղա կան զամբ յու ղի կամ տվալ պա հին երկ րի 

մի ջին աշ խա տա վար ձի (առն վազն 40 տո կո սը) մե ծու թյուն նե րը:

viii. Ֆի նան սա կան կա յու նու թյուն

Սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րը և թո շակ նե րը պետք է հնա րա վո-

րինս հա մար ժեք լի նեն, որ պես զի պե տա կան բյու ջեի վրա բեռ չդառ նան:

ix. Ար դա րու թյան սկզբունք

Տա րի նե րի ըն թաց քում աշ խա տող նե րի կող մից կա տար վող վճա րումն ե րի 

չա փը պետք է դրա կա նո րեն ազ դի հե տա գա յում ստաց վող թո շակ նե րի չա փի 
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վրա։ Անհ րա ժեշտ է սահ մա նել ան ձի ըն թա ցիկ և հե ռան կա րա յին կեն սա պա-

հով ման միջև խե լա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն։ Նոր կեն սա թո շա կա յին հա մա-

կար գը չպետք է էա կա նո րեն նվա զեց նի աշ խա տո ղի ըն թա ցիկ կեն սա մա կար-

դա կը:

x. Օ րի նա կան աշ խա տան քի խթա նում

Կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը պետք է խթա նի ա վե լի եր կար աշ խա տան-

քա յին գոր ծու նեու թյու նը։ Աշ խա տան քա յին ստա ժը նույն պես պետք է հաշ վի 

առն վի թո շա կի ո րոշ ման ժա մա նակ։

xi. Կազ մա կեր պա կան արդ յու նա վե տու թյուն

Կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի արդ յու նա վե տու թյու նը պետք է բարձ րաց-

նել, օ րի նակ՝ հա մա կար գի ծախ սա տա րու թյան կրճատ ման մի ջո ցով:

xii. Դի վեր սի ֆի կա ցում

Կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի ռիս կե րի նվա զեց ման հա մար անհ րա-

ժեշտ է ներդ նել զու գա հեռ գոր ծող և ի րար հետ հա մա գոր ծակ ցող տար բեր 

կեն սա թո շա կի ձևեր` պե տա կան, մաս նա վոր, կոոր պո րա տիվ և այլն:

xiii. Չ հարկ վող նվա զա գույն ե կա մուտ

Ն վա զա գույն ե կա մուտ նե րից պա հումն եր չպետք է ար վեն, ինչ պես նաև 

պետք է հաշ վի առ նել ան ձի ըն տա նի քի ան դամն ե րի սո ցիա լա կան վի ճա կը, 

իսկ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձը պետք է կապ վի կեն սա պա հով ման նվա-

զա գույն բյու ջեի հետ:

xiv. Հիմ ախն դիր նե րի հա մա լիր լու ծում

Կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը չպետք է քո ղար կի այլ ո լորտ նե րի բաց թո-

ղումն ե րը։ Ժո ղովր դագ րա կան, աշ խա տա շու կա յի, ստվե րա յին տնտե սու թյան, 
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թաքն ված զբաղ վա ծու թյան և այլ խնդիր նե րը պետք է են թարկ վեն հա մա լիր 

լու ծումն ե րի, այլ ոչ թե տվալ ո լորտ նե րի թե րու թյուն նե րը չլու ծե լու պայ ման նե-

րում դրանց հար մա րեց վի կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը։

xv. Ան մի ջա կան ժո ղովր դա կան իշ խա նու թյան ա պա հո վում

Հան րա յին վստա հու թյուն և ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու նպա տա կով հնա-

րա վոր ենք հա մա րում նոր կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գին անց նե լու հար ցը 

դնել հան րաք վեի:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Հավելված 1. Մասնակիցների և կատարված վճարների վերաբերյալ տվյալները

 Տա րե թիվ
 Պե տու թյան 

փո խան-
ցում եր

 Մաս նակ ցի 
փո խան ցում-

ներ

Ըն դա մե նը 
փո խան ցում-

ներ

 Պե տական 
հատվա ծի մաս-

նա կիցնե րի 
քա նակ

 Մաս նավոր 
հատվա ծի 

մաս նակից-
նե րի քա նակ

Ըն դա մե նը 
մաս նակից-

ներ

01/01/2014-
31/07/2014

2,743,613,203 2,223,712,048 4,967,325,251 49,500 32,070 81,570

8/31/2014 566,714,721 566,007,908 1,132,722,629 48,900 36,365 85,265
9/30/2014 597,463,161 596,838,117 1,194,301,278 52,186 37,846 90,032
10/31/2014 664,452,259 663,819,700 1,328,271,959 54,266 39,163 93,429
11/30/2014 694,010,382 693,349,141 1,387,359,523 54,239 41,570 95,809
12/31/2014 861,662,809 860,947,825 1,722,610,634 52,704 44,103 96,807
1/31/2015 692,861,738 696,049,479 1,388,911,217 61,213 49,447 110,660
2/28/2015 720,551,636 724,266,548 1,444,818,184 61,727 52,621 114,348
3/31/2015 757,709,920 762,249,465 1,519,959,385 62,341 56,319 118,660
4/30/2015 775,381,523 780,806,384 1,556,187,907 62,847 59,435 122,282
5/31/2015 815,857,567 821,898,089 1,637,755,656 63,619 62,288 125,907
6/30/2015 837,353,922 843,806,822 1,681,160,744 63,938 65,598 129,536
7/31/2015 889,345,626 896,389,330 1,785,734,956 63,933 68,483 132,416
8/31/2015 847,508,127 854,889,351 1,702,397,478 63,467 70,265 133,732
9/30/2015 893,113,831 900,444,588 1,793,558,419 65,313 72,418 137,731
10/31/2015 893,343,354 900,730,920 1,794,074,274 64,923 73,969 138,892
11/30/2015 903,328,288 911,329,618 1,814,657,906 65,298 74,776 140,074
12/31/2015 1,095,696,466 1,103,427,452 2,199,123,918 64,795 75,478 140,273
1/31/2016 877,172,317 886,070,215 1,763,242,532 62,034 75,666 137,700
2/29/2016 926,561,205 936,495,987 1,863,057,192 62,706 77,457 140,163
3/31/2016 966,318,055 978,388,128 1,944,706,183 63,453 80,335 143,788
4/30/2016 978,388,128 989,546,705 1,967,934,833 64,674 82,965 147,639
5/31/2016 1,005,723,405 1,017,571,804 2,023,295,209 65,557 85,267 150,824
6/30/2016 1,022,804,976 1,034,912,945 2,057,717,921 66,287 87,598 153,885
7/31/2016 1,071,539,223 1,083,777,175 2,155,316,398 66,364 89,367 155,731
8/31/2016 1,038,723,249 1,050,671,855 2,089,395,104 65,810 91,324 157,134
9/30/2016 1,082,617,675 1,094,219,187 2,176,836,862 67,507 93,504 161,011
10/31/2016 1,079,061,880 1,090,296,758 2,169,358,638 66,884 94,338 161,222
11/30/2016 1,100,584,443 1,112,972,115 2,213,556,558 66,686 95,586 162,272
12/31/2016 1,307,546,094 1,319,819,291 2,627,365,385 66,108 96,005 162,113
1/31/2017 1,082,435,939 1,095,632,960 2,178,068,899 65,615 94,740 160,355
2/28/2017 1,120,807,294 1,133,467,776 2,254,275,070 65,915 96,415 162,330
3/31/2017 1,183,279,087 1,196,702,755 2,379,981,842 66,366 99,856 166,222
4/30/2017 1,171,605,407 1,182,404,213 2,354,009,620 66,588 103,254 169,842
5/31/2017 1,205,789,064 1,204,666,630 2,410,455,694 66,667 106,416 173,083
6/30/2017 1,192,666,141 1,191,643,002 2,384,309,143 66,777 109,260 176,037
7/31/2017 1,022,800,423 1,021,939,959 2,044,740,382 65,967 111,407 177,374
1/01/2018 1,304,389,966 1,289,343,220 2,593,733,186 69,225 117,826 187,051
1/02/2018 1,228,585,024 1,216,235,889 2,444,820,913 69,516 122,362 191,878
1/03/2018 1,212,378,353 1,199,945,010 2,412,323,363 67,213 130,769 198,000*
1/04/2018 1,169,175,171 1,156,966,683 2,326,141,854 65,083 138,917 204,000*

*Մոտավոր տվալներ են՝ հաշվի առնելով նախկին միտումները
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Հավելված 2. Կուտակային կենսաթոշակային հաշիվներ ունեցողների շարժը

N  Մաս նա կից նե րը
ԸՍՏ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԱՄԻՍՆԵՐԻ

01/12/2017 01/01/2018 01/02/2018 01/03/2018 0/04/2018

1.

Հա շվե տո ւ ամսվա վերջի ն օրվա դրությամբ 
կենսա թո շա կայի ն հաշի վ ունե ցո ղ 
անձանց թիվը  (որո նց հաշվի ն առկա  են 
կենսա թո շա կա յի ն միջո ցնե ր), այդ թվում՝ 

325,534  330,037  330,034   330,200   330,198  

1.1.
պարտա դի ր մասնա կիցնե ր, ովքե ր 
ծնվել են 01.01.1974թ. և դրա նի ց հետո 

 325,059    329,563    329,560   329,722    329,722  

1.2. կամա վո ր մասնա կի ցնե ր   475    474    474    478    476  

Հավելված 3. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքը 

(NAV) և պարգևավճարների չափը առ 01.06.2018 թվականը
 Կեն սա թո շա կա-
յին ակ տիվ ե րի 

կա ռա վար չի 
ան վա նու մը

 Կեն սա թո շա կա յին 
ֆոն դի ան վա նու մը

 Զուտ ակ տիվ-
նե րի ար ժե քը 

(NAV) 

 Ֆոն դի ե կամ-
տաբե րու թյու-
նը ստեղծ ման 

պա հից

 Ֆոն դի ե կամ-
տաբե րու թյու-
նը 2018թ. (տա-
րե կա նաց ված)

 Պարգևա-
վճար նե րի 

չա փը

Ա մուն դի Ակ բա 
Ա սեթ Մե նեջ մենթ 
Ար մե նիա ՓԲԸ

 Հա վա սա րակշռ ված 
ֆոնդ

1.5 մլրդ դ րամ 51.8 % 7.2 % 1.0 %

Պ ահպ ան ող ակ ան 
ֆոնդ

60.7 մլրդ դր ամ 47.7 % 7.0 % 1.1 %

Կա յո ւն եկա մտա յի ն 
ֆոնդ

826 մլն դրա մ 43.0 % 7.2 % 1.3 %

Ցե Կվա դրա տ 
Ամպե գա Ասեթ 
Մե նե ջմե նթ 
Արմե նի ա ՍՊԸ

Հա վա սա րա կշռվա ծ 
ֆոնդ

639 մլն դրա մ 45.1 % 6.5 % 1.0 %

Պահ պանող ական 
ֆոնդ

59.4 մլրդ դրամ 44.7 % 6.8 % 1.1 %

Կայո ւն եկա մտային 
ֆոնդ

391 մլն դրամ 53.6 % 8.2 % 1.3 %

Ընդամենը 123.4 մլրդ դրամ 46.5 % 6.9 %

Հավելված 4. Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների կազմը և կառուցվածքը առ 

01.06.2018 թվականը

N Ակտիվերի տեսակները
Գումարը

 մլրդ. ՀՀ դրամ  %-ներով

1.  Ֆոն դե րում կու տակ ված ընդ հա նուր գու մա րը, այդ թվում՝ 134.6 100

2. ՀՀ տնտե սու թյան մեջ, ո րից՝ 48.6 39.4

2.1.  Բան կա յին ա վանդ ներ և հա շիվ եր 37.3 30.3

2.2.
 Կոոր պո րա տիվ, հի փո թե քա յին և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի պար տա տոմ սեր

11.3 9.1

3. Ա վանդ ներ և հաշ վի ներ ոչ ռե զի դենտ բան կե րում 2.5 2

4. ՀՀ պե տա կան պար տա տոմ սեր 37.2 30.2

5. Օ տա րերկր յա ներդ րու մա յին ֆոն դե րի ար ժեթղ թեր 35.1 28.4



Միֆեր և իրականություն
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային hամակարգի մասին

75ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակ |

Հա
վե

լվ
ա

ծ 
5.

 Պ
ա

րտ
ա

դի
ր 

կե
նս

ա
թ

ոշ
ա

կա
յի

ն 
ֆ

ոն
դե

րի
 հ

իմն
ա

կա
ն 

ցո
ւց

ա
նի

շն
եր

ը 
(Հ

Հ 
դր

ա
մ)

31
.12

.2
01

4
31

.12
.2

01
5

31
.12

.2
01

6
31

.0
8.

20
17

Ը
ն

դ
ա

մե
ն

ը
ա

յդ
 թ

վ
ո

ւմ
 

ա
ր

տ
ա

ր
ժ

ո
ւյ

թ
Ը

ն
դ

ա
մե

ն
ը

ա
յդ

 թ
վ

ո
ւմ

 

ա
ր

տ
ա

ր
ժ

ո
ւյ

թ
Ը

ն
դ

ա
մե

ն
ը

ա
յդ

 թ
վ

ո
ւմ

 

ա
ր

տ
ա

ր
ժ

ո
ւյ

թ
Ը

ն
դ

ա
մե

ն
ը

ա
յդ

 թ
վ

ո
ւմ

 

ա
ր

տ
ա

ր
ժ

ո
ւյ

թ

 Զ
ու

տ
 ա

կ տ
իվ

 ե
 րի

 ա
ր ժ

եք
 (N

AV
)

12
,11

9,
19

7,
01

0
1,6

84
,9

56
,12

7
31

,4
99

,5
48

,2
26

10
,4

15
,9

58
,2

08
63

,2
27

,3
08

,2
78

21
,4

17
,5

19
,9

19
89

,4
60

,8
62

,7
33

30
,16

0,
10

1,6
88

Դ
 րա

 մա
 կա

ն 
մի

 ջո
ց ն

եր
 և

 
ա

 վ
ա

նդ
 նե

ր
6,

35
0,

00
9,

98
7

29
4,

08
5,

69
5

7,
20

6,
45

4,
87

6
37

,4
32

,3
07

16
,9

96
,18

1,7
19

1,6
22

,0
69

,10
3

29
,5

40
,0

24
,2

75
54

1,5
79

,9
46

 Պ
ա

ր տ
ա

տ
ոմ

 սե
ր,

 ա
յդ

 թ
վ

ու
մ

4,
27

3,
22

2,
15

2
-

14
,6

84
,4

23
,2

02
80

6,
32

3,
15

7
28

,7
90

,6
48

,11
2

2,
44

1,7
54

,8
28

34
,7

86
,2

38
,2

77
5,

10
4,

88
4,

07
5

ՀՀ
 պ

ե տ
ա

կա
ն 

պ
ա

ր տ
ա

տ
ոմ

-
սե

ր
4,

09
6,

09
2,

85
7

-
13

,4
14

,0
42

,0
52

35
7,

21
3,

02
4

24
,6

70
,3

95
,4

76
38

5,
33

8,
54

9
26

,5
40

,4
99

,8
24

40
0,

67
2,

02
2

ա
յլ 

պ
ա

ր տ
ա

տ
ոմ

 սե
ր

17
7,

12
9,

29
4

-
1,2

70
,3

81
,14

9
44

9,
110

,13
3

4,
12

0,
25

2,
63

6
2,

05
6,

41
6,

27
9

8,
24

5,
73

8,
45

3
4,

70
4,

21
2,

05
3

 Բ
ա

ժ
 նա

 յի
ն 

ա
ր ժ

եթ
ղ

 թ
եր

1,3
90

,9
93

,0
87

1,3
90

,9
93

,0
87

9,
57

0,
14

1,3
21

9,
57

0,
14

1,3
21

17
,3

53
,6

95
,9

89
17

,3
53

,6
95

,9
89

24
,5

13
,6

37
,6

68
24

,5
13

,6
37

,6
68

Ա
յլ 

ա
կ տ

իվ
 ե

ր
13

0,
30

6,
19

5
-

79
,0

40
,5

63
2,

08
2,

82
9

18
2,

84
1,4

20
-

71
8,

05
7,

66
9

-

Ը
ն դ

ա
 մե

 նը
 ա

կ տ
իվ

 ե
ր

12
,14

4,
53

1,4
20

1,6
85

,0
78

,7
82

31
,5

40
,0

59
,9

62
10

,4
15

,9
79

,6
14

63
,3

23
,3

67
,2

39
21

,4
17

,5
19

,9
19

89
,5

57
,9

57
,8

89
30

,16
0,

10
1,6

88

Ը
ն դ

ա
 մե

 նը
 պ

ա
ր տ

ա
 վ

որ
ու

-
թ

յո
ւն

 նե
ր

25
,3

34
,4

10
-

40
,5

11,
73

5
21

,4
06

96
,0

58
,9

61
-

97
,0

95
,15

5
-

 Փ
ա

 յի
 հ

ա
շ վ

ա
րկ

ա
 յի

ն 
ա

ր ժ
եք

 Ֆ
ոն

 դ
ե ր

ի 
իր

ա
 կա

ն 
եկ

ա
մ տ

ա
-

բե
 րո

ւ թ
յո

ւ ն
ը 

տ
ա

 րե
ս կ

զ
բի

ց 
% 

(տ
ա

 րե
 կա

նա
ց վ

ա
ծ)

 
4.

46
 %

5.
30

 %
13

.8
0 

%
12

.9
0 

%

 Ֆ
ոն

 դ
ե ր

ի 
եկ

ա
մ տ

ա
բե

 րո
ւ թ

յո
ւ-

նը
 ս

տ
եղ

ծ մ
ա

ն 
պ

ա
 հի

ց 
(փ

ա
 յի

 
ա

ն վ
ա

 նա
 կա

ն 
ա

ր ժ
ե ք

ի 
փ

ոփ
ո-

խ
ու

 թ
յո

ւն
) %

 

4.
46

 %
10

.0
0 

%
25

.18
 %

35
.8

8 
%

Կ
ա

ռա
վ

ա
րմ

ա
ն 

ա
րդ

յո
ւն

ք
ու

մ 
ձև

ա
վ

որ
վ

ա
ծ 

զ
ու

տ
 ե

կա
մո

ւտ
ը 

կա
զ

մո
ւմ

 է
 շ

ու
րջ

 15
,3

90
,5

97
,16

4 
մլ

րդ
 ա

ռ 
31

.0
8.

20
17

 թ
.



Վերլուծություն 3 

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային 

ծրագրի առկա վիճակը և խնդիրները։

Վերլուծություն 1 

Կա րա գի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րը: 

Մե նաշ նորհ նե րի դեմ պայ քա րի մե խա նիզմն ե րը։

Վերլուծություն 2 

Վա ռե լի քա յին շու կա յի առ կա հիմն ախն դիր նե րը  

և հ նա րա վոր լուծ ման ու ղի նե րը ՀՀ-ում։

Վերլուծություն 4 

Մանրածախ առևտրի համակենտրոնացման  

միտումները ՀՀ-ում։

http://www.maroukhianfoundation.org/am/wp-content/uploads/2018/03/ARF-HMF-Analysis-3-road-final.pdf
http://www.maroukhianfoundation.org/am/wp-content/uploads/2018/02/HMF-ARF-Analysis-1-final-20180208.pdf
http://www.maroukhianfoundation.org/am/wp-content/uploads/2018/03/HMF-ARF-Analysis-2-FuelPrices_final.pdf
http://www.maroukhianfoundation.org/am/wp-content/uploads/2018/03/HMF-ARF-Analysis-maket_trade_final-20180330.pdf




ՀՐԱՅՐ ՄԱՐՈՒԽՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Հրայր Մարուխյան Հիմնադրամը հիմնադրվել է Հայաստանի 

Հանրապետությունում 2009թ.-ին` Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի կողմից: Այն 

հանդիսանում է շահույթ չհետապնդող հիմնադրամ, որի նպատակն 

է հանրային, քաղաքական խնդիրների լուծման առաջխաղացումն 

ու զարգացումը, որոնք նպաստում են սոցիալական 

ժողովրդավարության հիմնական արժեքների տարածմանը` 

կրթական եւ ուսումնական ծրագրերի, ուսումնասիրությունների եւ 

տարածաշրջանային ու միջազգային համագործակցության միջոցով:

www.maroukhianfoundation.org/am/

www.facebook.com/HrayrMaroukhianfoundation/

ՀՅԴ ԲՅՈՒՐՈՅԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ   
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակը 

կազմավորվել է 2017 թվականի ամռան ընթացքում: Գրասենյակի 

գործունեության հիմնական նպատակն է Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցության քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական 

մարտավարության մշակումը և իրագործման մշտադիտարկումը 

(մոնիտորինգը):


	ՄԱՍ 1.
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